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 ىناء إبراىيـ عبد الحميد د.                    ماىيتاب أحمد الطيب د.

 :الممخص
 باإرػػػيفب  ػػػضبيهػػػدؼباث إػػػثبإثػػػمباثاإلػػػؽبتػػػفبالوجيػػػالبارػػػافداـباث ا ػػػ با اارا ػػػ باػػػ

تهلراتباإلدراؾباث صريبثألطفلؿبذ يباثشجؿباثدتلغ باثتصإ بب إول البولجيالب ريطالب  دباػـب
ا واتلدبوجػمباثاصػتيـباثايري ػ باثل جػ ب اث  ػديب اثاا  ػمبذ باثتيت وػالباث اإػدةبث ي ػالباث إػثب

(برػػػ  اتب ات  ػػػتبأد اتباث إػػػثبتػػػفب ل تػػػالب8-7(بأطفػػػلؿبااػػػرا حبأوتػػػلر)ـبتػػػلب ػػػيف 01تػػػفب 
هػػلراتباإلدراؾباث صػػريبثػػدابااطفػػلؿباثتصػػل يفب لثشػػجؿباثػػدتلغ ب تليػػلسبتهػػلراتباث صػػريبت

ثػػدابااطفػػلؿباثتصػػل يفب لثشػػجؿباثػػدتلغ ب اث ر ػػلتسباثتلػػدـبثاإرػػيفبتهػػلراتباإلدراؾباث صػػريب
اثػػػػػذاترةبب-اإلغػػػػػالؽباث صػػػػػريب-اث ال ػػػػػلتباثتتل يػػػػػالب-اثشػػػػػتؿب اار ػػػػػيالب-اثاتييػػػػػزباث صػػػػػري 

ب(.ب  دبأرفرتب ال سباث إثبوف:بصرياثارجرؿباث ب-اث صريال
ار ؽبداثالبإإصل يًلب يفبتا رط براببدريلتبأطفلؿباثتيت والباثايري يػالباػ باثليلرػيفبب ي د -0

اثل ج ب اث  ديبثتهلراتباإلدراؾباث صريب تيت وهلباثتجمبتتلباُللسب لثتليػلسبثصػلثاباثليػلسب
 .بباث  دي

تبأطفلؿباثتيت والباثايري يالباػ بار ؽبداثالبإإصل يًلب يفبتا رط براببدريلبودـب ي د -2
 .باثليلريفباث  ديب اثاا   بثتهلراتباإلدراؾباث صريب تيت وهلباثتجمبتتلباُللسب لثتليلس

 ي صػ باث إػثب م)تيػػالباثارتيػزبوجػػمباإرػيفباثتهػػلراتباإلدراتيػالب ا تياهػػلبثػدابااطفػػلؿب
فداـباث ا ػػػػػ باثتصػػػػل يفب لثشػػػػجؿباثػػػػدتلغ باثتصػػػػإ بب إول ػػػػالبولجيػػػػالب رػػػػيطالب ا )اتػػػػلـب لرػػػػا

با اارا  بثجطفؿب ا ظيفهبثاج يالباإايليلتبااطفلؿ.ب
ب.اثدتلغ باثشجؿ.اث صريباإلدراؾبتهلرات.ا اارا  باث ا  :بالكممات المفتاحية
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virtual reality as an introduction to improve some visual 
perception skills for Children with cerebral palsy and a mild 

mental disability 
PhD. Mahetab Ahmed Eltaieb   

 PhD. Hanaa Ebrahim Abdelhameed 
 
Summary: 
The research aims to check the effectiveness of using virtual reality in 
improving some visual perception skills for Children with cerebral 
palsy and a mild mental disability. It used the experimental approach 
with pre – post and follow up measure for one group. The research 
sample consisted of (10) children. Their ages varied from (7-8) years 
old. The tools consisted of visual perception skills checklist for 
Children with cerebral palsy, visual perception scale for Children with 
cerebral palsy, for evaluating children responses and the suggested 
program for improving visual perception skills (visual distinction – 
shape and background – spatial relations – optical closure – visual 
memory – visual sequence). The results indicated that: 
1.  There are statistically recognized differences between the average 

ranks of children in the experimental group in the pre and post 
measure of visual perception skills and their total scores according 
to scale in favor of post measure. 

2.  There are no statistically recognized differences between the 
average ranks of children in the experimental group in the post and 
follow up measure of visual perception skills and their total scores 
according to scale . 

The research recommends the importance of focusing on improving 
perception skills and developing them in children with cerebral palsy and 
mild mental disability and the importance of using virtual reality to fulfill 
children needs. 
Keywords: Virtual reality- Visual perception skills- Cerebral palsy 
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 :مقدمة
ي ػػػدبذ يبا إايليػػػلتباثفلصػػػالبيػػػز بتػػػفبااتػػػالبثػػػـباتتػػػ هـبظػػػر ؼباإلول ػػػالبتػػػفبأفػػػذب
اثفػػػرصباػػػ بتؤررػػػلتباثار يػػػالب اثا جػػػيـفباهػػػـبثهػػػـباثإػػػؽباػػػ باثإصػػػ ؿبوجػػػمباثفػػػرصباثا جيتيػػػالب

رػلايرب اثاشػري لتبابتػلباػ صبوجيػهبإلػ ؽباثطفػؿباػ باثد )ػذباثتالإالبثيتي بااطفلؿباآلفػريفف
اػػػ بت ظػػػـباثػػػد ؿفب ياطجػػػببذثػػػؾبتػػػفباثلػػػل تيفبوجػػػمبروليػػػالب ا جػػػيـبااطفػػػلؿبذ يباإلإايليػػػلتب
اثفلصالبولتالبإودادباث راتسباثار  يالباثت  يالبوجمبأرسبوجتيالب  فريالفب  الًلبث ظريلتباثا جيـفب

 تاطج ػػلتباثتياتػػ باثػػذيبي يشػػ فبايػػهبتػػفب اػػ ب ػػ  بفصػػل صباث تػػ ب لاطفػػلؿبتػػفبيل ػػبب
يل ببآفربإلودادبااطفلؿبثجإيلةب ا  دتلجبا باثتيات ب ص رةب ليإالب ا لثالفب ا رافلدةبتفب

ب(.01:ب2102 درااهـب شتؿبتثترب اثريدبو دباثللدرفب
 ُي ػػدبااطفػػلؿباثتصػػل  فب لثشػػجؿباثػػدتلغ ب)ػػـبإإػػدابا ػػلتبااطفػػلؿبذ يبا إايليػػلتب

ثهـباثإؽباػ باثاتاػ ب روليػالبفلصػالباياتلويػالب صػإيالب  فرػيالبا تػ باواتػلد)ـبباثفلصالباثذيف
وجمبأ فرهـب ايريربا دتليهـب تشلرتاهـبا باثتيات فباهؤ  بااطفلؿبي ل  فبتفبإول الباؤثرب

ب  دةباثطفؿبأ بو دباث  دةبأ ب  د)ل.باجؼبيصيبباثتخب  ؿبوجمباثإرتالب    يالباثيرـفب ي يـبذثؾبوفب
ثشجؿباثدتلغ ب دبيإدثباجفػًلباػ باثػدتلغفباتػفباثتا  ػ ب اثتفاػرضبأفبااطفػلؿب  تلبأفبا

اثتصل يفب لثشجؿباثػدتلغ ب ػدبيتػ فبثػديهـب ػ ؼباػ با  ا ػلكب اثارتيػزب اإلدراؾفب ذثػؾبااتػرب
باثذيبيؤديبإثمبش  رب)ؤ  بااطفلؿب ت ل لةبشديدةبا بإدراتهـبثألشيل .

  Dan, B. et al., 2014: 27-43فLevitt, S. & Addison, A. 2019: 26-30, )ب
 إيثتػػػػلباتػػػػػ فباإلول ػػػػػالباث لجيػػػػػالبتصػػػػػإ  الب لثشػػػػػجؿباثػػػػػدتلغ باػػػػػيتتفبأفب ا  ػػػػػ بتزيػػػػػدًابتػػػػػفب

اثلػدراتباث لجيػالب ت هػلبباث لجيػالب اييػالبثلصػ ربوديػدبتػفاثص   لتباثا بي ايههػلب)ػؤ  بااطفػلؿبتػفباث لإيػالب
ب(.ب2:ب2111 ابا باإلدراؾباث صريب ر  دباثهزاعفباإلدراؾباث صريفبإيثبأفباجؾباثف البي ل  فبتفبويزب ا

  ػػلث ظربإثػػمباثت ػػل)سب اثتلػػرراتباثدرارػػيالبثألطفػػلؿباثت ػػل يفبولجيػػًلباػػ بتػػدارسباثار يػػالب
اثفتريػػالب صػػفالبولتػػالب يػػدبأ هػػلب بالل ػػؿباإايليػػلتب ا)اتلتػػلتبااطفػػلؿبتػػفبيهػػالفب تػػفبيهػػالب

يػػلضبااطفػػلؿفبإيػػثبأ ػػهباط ػػؽبأفػػراب با لرػػببترػػا اب  ػػدراتب)ػػؤ  بااطفػػلؿباػػ بترإجػػالبرب
 فسبت ل)سبااطفلؿباث لدييففبتتلب بيا لرببت با ايل)لتباثإديثالبا بار يالباثت ػل يفبولجيػًلب
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تفب ر رةباط يرب راتسباثت ل يفبولجيًلفبأ ب  ل ب راتسبيديدةبالل ؿباإايليػلتب)ػؤ  بااطفػلؿب
 Baroody, A.J., 1996: 477.)ب

جطفػػؿباثت ػػػلؽبولجيػػًلبتإػػد دةب  بارػػتابثػػهب ل رػػافلدةبتػػػفب ثتػػلبتل ػػتباثلػػدراتباث لجيػػالبث
اثت ج تلتب اثتهلراتب اثتفل)يـب لثطريلالباثالجيديالفبالدبافاجفػتب يهػلتباث ظػربإػ ؿبطػرؽبا جػـب
 ا جػػيـبااطفػػلؿباثت ػػل يفبولجيػػًلفباػػلث  ضبيػػرابأفباثطفػػؿباثت ػػلؽبولجيػػًلبتلثطفػػؿباث ػػلديبي تػػ ب

جـب ا تارػلببو ػدكبأ ػؿبت ػهبو ػدباثطفػؿباث ػلديبفب ي تػلبيػرابادريييًلفبإ بأفبت دؿباث ت ب اثػا 
اريػػؽبآفػػربأفباثطفػػؿباثت ػػلؽبولجيػػًلبيفاجػػؼبوػػفباثطفػػؿباث ػػلديباػػ باث ػػ اإ باثيرػػتيالب اث لجيػػالب
 ا ياتلويالفب  لثالث باإفبأرلثيبب راتسبا جيتيػالبافاجػؼبتتػًلب تيفػًلبوػفبأرػلثيبب  ػراتسبا جػيـب

ب(.ب(Siegel, L.S., 2016:97ااطفلؿباث لدييفب
أفب)ػؤ  باثف ػالبتػفبااطفػلؿباثػذيفبي ػل  فبتػفبا ػطرا لتب  دبأتدتباثدرارلتباثرل لالبوجمب

اػ بوتجيػػالباإلدراؾباث صػػريبفلصػالب أفب)ػػؤ  بااطفػػلؿب ػدبي اتػػد فب صػػ رةبأرلرػيالبوجػػمباث  صػػرب
اث صػػريباػػػ بأث ػػػل بوتجيػػالباثافلوػػػؿب اثا اصػػػؿبا ياتػػلو بفلصػػػالباػػػ باثتراإػػؿباا ثػػػمبتػػػفبوتػػػركفب
إيثبياتيزبااطفلؿبا ب)ذكباثترإجػالب لثلػدرةبوجػمبارػافداـباثرتػ زباث صػريالباثتصػ رةبأ باثتررػ تالب

زي ػػببتل ػػ فبفب Menken, C. et al., 1987 باثاػػ باػػدؿبوجػػمبو لصػػربأرلرػػيالباػػ ب ي ػػاهـ.
أيتػفباثهػلديب أإتػدبب فMeyns, P. et al., 2017ب فببWeiss, P.L. et al., 2014فب2100
ب(.ببCritten, V. et al., 2018فبSchmetz, E. et al., 2018فب2108ش يبفب

  ػػدبارػػا اسباث لإثاػػلفبأفبتشػػتالتباإلدراؾباث صػػريباريػػ بإثػػمب يػػ دبفجػػؿباػػ بت لثيػػالب
اثت ج تػػػػلتباث صػػػػريالباػػػػ باثػػػػدتلغب ثػػػػيسبيريػػػػ باثرػػػػ ببإثػػػػمب ػػػػ ؼباثلػػػػدرةبوجػػػػمباإل صػػػػلرفب

بربتفبتهلراتباإلدراؾباث صري.بأتث  تالإظالباجؾباثف البتفبااطفلؿبظه ربت ل لاهـبا بتهلرةبأ ب
 تفبفالؿبتلبر ؽباا ابأ)تيالباإريفب  ضبتهلراتباإلدراؾباث صريبثاجؾباثف البتػفب
ااطفػػػلؿفب  ػػػلإلطالعبوجػػػمباث ديػػػدبتػػػفباثدرارػػػلتبالػػػدبا صػػػجتبإثػػػمبارػػػافداـبت ظ تػػػالباث ا ػػػ ب

يالبثػديهـبا اارا  بت بااطفلؿبذ باثشجؿباثدتلغ بت رػيجالبثاإرػيفباثتهػلراتباإلدراتيػالباث صػرب
 Snider L. et al., 2010فبGunel, M. K. et al., 2014ف Weiss, P. L. 2014 فب

Meyns, P. et al., 2017فبChen, T. et al., 2018)ب
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 ثػػ إظباػػمباث لػػدباافيػػربا اشػػلربتصػػطجابا اارا ػػيالبتثيػػرًاب ر طػػهب ػػ  ضباثاط يلػػلتبب
اا  ػػػػلدبث ا ػػػػ بتجتػػػػ سبأ بغيػػػػربباثار  يػػػال.باػػػػلث ا  با اارا ػػػػ ب)ػػػػ بو ػػػػلرةبوػػػػفبتإلتػػػلةبثالثيػػػػال

بتجت سفب تفبفالثهبالدبظهرتباثتالإؼبا اارا يالب اثتتا لتب اار اؽبا اارا يال.ب
  دبياإلؽبذثؾبتفبفالؿبا ييهباث راتسباثا بارتزبوجمب)ؤ  بااطفلؿبثاإريفب درااهـب

ب فرهب اإليؽبذااه.يش رب ثلالب اث لجيالب اثإرتيالبإلترل هباث ديدبتفباثتهلراتباثا باتت هبتفبأفب
 :Mikropopulous & Natsis (2011    (36:ب2102يػراب  يػؿبوزتػ ب آفػر فب 

أفباث ا  با اارا  بأ ظتالبتراإدثالبتفبأ شطالب اط يللتبيديدةبثجتإلتػلةباثتت ي اريػالفبب769
 أفباثتإلتػػلةباثافلوجيػػالب)ػػ بأرػػلسب  ػػل ب ػػراتسباث ا ػػ با اارا ػػ فبإيػػثبيػػاـب  ػػ باثتػػا جـباػػ ب

ت ا ؼبأش هبإثمباث ا  باثذيبي يشبايهب يافلوؿبت ب)ذاباث ا  با ب   بأرسب   اودببت ايهال
تإػػددةفبتتػػلبيرػػلودبااطفػػلؿبذ يباثشػػجؿباثػػدتلغ باػػ باثلػػدرةبوجػػمباثػػا جـب اتارػػلبباثتهػػلراتب

بإيثبأ هلبالدـبت ا ؼبإليليالبأ بغيربإليليال.باإلدراتيالباثتفاجفال
 ػػ فب )ػػ باثارتيػػزب اثافلوػػؿب ا   تػػلسبتتػػلبأ ػػهبي يػػدبفتػػسبفصػػل صبثج ا ػػ با اارا

 اإلي لحب اثإدسفب تفبفالؿباجؾباثفصل صبالػدباا ػابأفبارػافداـباث ا ػ با اارا ػ بتػ ب
)ؤ  بااطفلؿب ػدبي تػؿبوجػمباإرػيفبأتثػرب أت ػرفباار يػالباثطفػؿباثتصػلبب لثشػجؿباثػدتلغ ب ب

ثتتتػفبإترػل هـباث ديػدبتػفبافاجؼبوػفبار يػالب ليػالبااطفػلؿفب ثت هػلباإاػلجبإثػمباثتثػل رةفباتػفبا
اثتهلراتباإلدراتيالباث صريالبإذابتل تبطريلالباثا جـب هلبتا الب ا تػؿبوجػمباشػيي باثطفػؿفب )ػذاب
يا اربا بت ظ تالباث ا  با اارا  فبثذثؾبالػدب لتػتباث لإثاػلفب  تػؿب ر ػلتسب ػل ـبوجػمباث ا ػ ب

ب.(Sherman, G. & Hicks, D., 2000: 251-255)بتهلراتباإلدراؾباث صريبثديـهبا اارا  بثاإريفب  ض
 أواًل: مشكمة البحث: 

   ػػػتبتشػػػتجالباث إػػػثبتػػػفبفػػػالؿبوتػػػؿباث لإثاػػػلفبتتشػػػراالفباػػػمب إػػػدةباثػػػدتسب ػػػلثترتزب
اثار  ابثجطف ثالب يلت الباإلرت دريالب  دب إظالبأفبااطفػلؿباثتصػل  فب لثشػجؿباثػدتلغمبثػديهـب

باثرج ؾباث صراب اث ظل ؼباث صريال.بتشتالتب ا إالبامباثافطيطباإلدراتمباث صراب  ص ربام
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إثػػػػػمبيل ػػػػػببامتيػػػػػدب  ػػػػػضباثدرارػػػػػلتبوجػػػػػمبأفب)ػػػػػؤ  بااطفػػػػػلؿبذ اباثشػػػػػجؿباثػػػػػدتلغمب
-Munoz.ب اثتصػػإ بب إول ػػالبولجيػػالب رػػيطالبي ػػل  فبتػػفب صػػ رباػػمبتهػػلراتباإلدراؾباث صػػرا

Rutod, J. et al., 2010فبZur, O. et al., 2013 فبفبNæss, K.A. 2016ب(.2107فب  يؿبإلاظفب
ب الػػػدب يػػػدتباث لإثاػػػلفبأفبارػػػافداـبت ظ تػػػالباث ا ػػػ با اارا ػػػ بتػػػفب ا ػػػ باثدرارػػػلتباثاػػػ باػػـػ
اإلطالعبوجيهلبأ هلبثهلبامثيربا بوتجيالباثا جببوجمباثلص رباػ باثتهػلراتباإلدراتيػالباث صػريالبثػداب

فبإيثبأ صػمب لرػافداتهلبذ اباثشجؿباثدتلغمباثتصإ بب إول البولجيالب ريطالبب)ؤ  بااطفلؿ
اث ديػػدبتػػفباثتػػؤاتراتب ت هػػلباثتػػؤاترباا ؿباث جتػػ بثجيت يػػالباث ر يػػالبثات  ث ييػػلباثار يػػالب اثػػذيباػػ ب

أ صمب اإريفبوتجيالباثا جـب ا  شل بتراتزبا بتؤررػلتباثا جػيـباثلػل ـبوجػمبأإػدثب تػلذجباثاط يػؽب
 Weiss, P.L. 2014 فGunel, M.K. et al., 2014فبSnider, L. et al., 2010 اثات  ثػ ي ب

ب(.Chen, T. et al., 2018فبMeyns, P. et al., 2017فب
ب(.ب227فب2116  تإتدبفتيسفبب(Stark, R. et al., 2010, 884)تتلبأ  ابرالرؾب آفر فب

أفبتػػفبأ)ػػـبتتيػػزاتباث ا ػػ با اارا ػػ باػػ باث تجيػػالباثا جيتيػػالب اتارػػلبباثتهػػلراتب)ػػ بأفب
بي تؿبوجم:ب

بوفبطريؽباتثيؿباثل ابغيرباب-0 بثترا البا باثط ي ال.ببا ريطباث جـ 
تتل يالب  ل بتالإؼبااارا يال.بب-2 ولدةب  ل باثتل  ب ت ليشاهب ا  باتثيؿب ا 
اث ا ػػػ با اارا ػػػ بيػػػ ارب ي ػػػالبا جػػػـبتيرػػػتالبت ثػػػدةب ػػػلثتت ي ارب ديجػػػالبوػػػفباث ا ػػػ باثإليلػػػ بب-6

 اتتفباثتا جـبتفبا   تلسبت هلب اثافلوػؿبت هػلبب اثػاإتـبايهػلب لرػافداـب رػل ؿبفلرييػالب
بإ ارهب لثتت ي ارببار ط

ثذثؾبالدبثيمتباث لإثالفبإثمبارافداـباث ا  با اارا  فبإيثبأفبفصل صبارػافداتهب
 ػدباا لرػببتػػ ب)ػؤ  بااطفػػلؿبذ اباثشػجؿباثػدتلغمباثتصػػإ بب إول ػالبولجيػػالب رػيطالبثاإرػػيفب

ب  ضبتهلراتباإلدراؾباث صريبثديهـ.ب
 ػالباث إػثفب ارػا لدًابا)تيػالب ت باث  ؼباث ا اباػمبتهػلراتباإلدراؾباث صػرابثػدابوي

اث ا  با اارا مبامباإريفبتهلراتباإلدراؾباث صػرابثػدابوي ػالباث إػثبيػمامب)ػذاباث إػثباػمب
بثاإريفباجؾباثتهلرات؛بايؿبذثؾبيإل ؿباث إثباإليل البوجمباثرؤاؿباثر يرمباثالثم:تإل ثالبثردب)ذاباث يزب
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 ميػػارات اإلدراؾ البصػػري لػػدى مػػا فعاليػػة اسػػتخداـ الواقػػع االفتراضػػي فػػي تحسػػيف بعػػض ال
 األطفاؿ ذوي الشمؿ الدماغي المصحوب بإعاقة عقمية بسيطة؟ 

ب ي  ثؽبتفب)ذاباثرؤاؿبتلبيج بتفباار جالباثفرويال:بب
تلبتهلراتباإلدراؾباث صراباثتػرادباإرػي هلبثػدابااطفػلؿباثتصػل ييفب لثشػجؿباثػدتلغمب -0

 اثتصإ بب إول البولجيالب ريطال؟

ثلػػل ـبوجػػمباث ا ػػ با اارا ػػ باػػ باإرػػيفب  ػػضبتهػػلراتباإلدراؾبتػػلباػػمثيرباث ر ػػلتسباب -2
باثتصإ بب إول البولجيالب ريطال؟ اث صريبثألطفلؿباثتصل يفب لثشجؿباثدتلغ 

 ثانيًا: أىمية البحث: 
 األىمية النظرية:  -أ

اثارتيػػػػزبوجػػػػمبأ)تيػػػػػالبارػػػػافداـباث ا ػػػػ با اارا ػػػػػ بثاإرػػػػيفب  ػػػػضبتهػػػػػلراتباإلدراؾب -0
 فب لثشجؿباثدتلغ باثتصإ بب إول البولجيالب ريطال.باث صريبثألطفلؿباثتصل  ب

 ػدرةباثدرارػػلتباث ر يػػالباػ بإػػد دبوجػػـباث لإثاػلفباثاػػ با ل ثػػتبارػافداـبت ظ تػػالباث ا ػػ ب -2
بثاإريفباإلدراؾباث صريبثألطفلؿباثت ل يفب لثشجؿباثدتلغ باثتصإ بب إول البولجيالب ريطال.با اارا  ب

 األىمية التطبيقية:  -ب
راتباإلدراؾباث صػػػرابثػػػدابااطفػػػلؿباثتصػػػل  فب لثشػػػجؿباثػػػدتلغمبإوػػػدادبتليػػػلسبثتهػػػل -0

 اثتصإ بب إول البولجيالب ريطال.ب

اإريفباإلدراؾباث صريبثػدابااطفػلؿباثتصػل  فب لثشػجؿباثػدتلغ باثتصػإ بب إول ػالب -2
 ولجيالب ريطالب دبيؤديبايتلب  دبإثمباإرفبا باثإرتال.ب

 ثالثًا: ىدؼ البحث: 
اإرػيفب  ػضبتهػلراتباإلدراؾب ا  باااارا ػمباػمباثتشؼبوفبآثرباثيهدؼباث إثبإثمب

ب.اثتصإ بب إول البولجيالب ريطالباث صرابثدابااطفلؿباثتصل يفب لثشجؿباثدتلغ 
 رابعًا: حدود البحث: 

:باـبإيرا باث إثب ترتزباثادفؿباثت ترب تجيالباثار يالبثجطف ثػالباثت تػرةبفبداربالحدود المكانية
  تإلاظالباإلرت دريال.بب-اثإ لف
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(فب  ػػدب0/2/2109ب–ب0/01/2108:بأيريػػتباث إػػثباػػ باثفاػػرةبتػػلب ػػيفب ود الزمنيػػةالحػػد
 يجرال.ب32إيثبتل تبتإا اباثيجرلتبيجرلتبأر  ويًلفبب2ارا ر تبتدةبأر  البأشهرب  ا  ب

(بطفػؿبتػفبااطفػلؿباثتصػل يفب00:بات  تبوي البا راطالويالبثج إثبتفب الحدود البشرية
(ب01لجيالب ريطالبأتلباث ي الباارلريالبالدبات  ػتبتػفب  لثشجؿباثدتلغ باثتصإ بب إول البو

أطفػػلؿبتػػفبااطفػػلؿباثتصػػل يفب لثشػػجؿباثػػدتلغ باثاشػػ يمباثتصػػإ بب إول ػػالبولجيػػالب رػػيطالب
(بدريػػػػالب تليػػػػلسبارػػػػا ف ردب ي يػػػػهبتػػػػفب ا ػػػػ با فا ػػػػلراتباثفلصػػػػالب71ب-11  رػػػػ البذتػػػػل ب 

 تإلاظػػػػالبب-جطف ثػػػػالباثت تػػػػرة لاطفػػػػلؿباثتا ايػػػػدةب ػػػػلثترتزباثار ػػػػ يبثجطف ثػػػػالب تجيػػػػالباثار يػػػػالبث
باإلرت دريالفب تؤررالبدارباثإ لفبثجروليالبا ياتلويال.ب

باا  م(.بب-  ديبب-اثتيت والباث اإدةب   ج باثت هسبش هباثايري  بذ بخامسًا: منيج البحث: 
 سادسًا: مصطمحات البحث: 

 [ الشمؿ الدماغي: 1]
يالفب  باإػػػدثبا ػػػطرا لتبتيت وػػػالبتػػػفباثإػػػل تباثاػػػ باػػػؤثربوجػػػمباثػػػاإتـب لثإرتػػػالب اث  ػػػ 

اثشػػجؿباثػػدتلغ ب رػػ ببتشػػتالتباػػ باث  ػػالتبأ بااوصػػلبفب ػػؿب رػػ بباثاطػػ رباثفػػلط بأ باثاجػػؼب
ب(.بب00:ب2107ا بت طلالباثدتلغب رلـبتلد تسفب

:ب")ػـبااطفػلؿباثػذيفبويعرؼ األطفاؿ ذوي الشمؿ الدماغي إجرائيًا في ىذه البحث بػننيـ
 اثذيفبي ل  فبتفبص   الباثاإتـبا باثإرتالب ي ل  فب(بدريالفب71-11ال ب ر البذتل هـب يفب 

بتفب ص رب ا ابا بوتجيالباإلدراؾباث صري".ب
 [ اإلدراؾ البصري: 2]

 ػدرةباثطفػؿبوجػػمباهػـب افرػيربتػػلبيػراكفب )ػ باثلػػدرةبوجػمبا ظػيـب افرػػيرباثت ج تػلتب و ػػدب
ب(.ب218:ب2101اث زيزباثشفصفب

:ب" ػدرةباث ػيفبوجػمبارػاالـبذه البحػث بننػووُتعرؼ ميارات اإلدراؾ البصري إجرائيًا فػي ىػ
ررػػػلثهلبإثػػػمباثػػػدتلغبثافرػػػير)لبإثػػػمبت ج تػػػلتب صػػػ ربذ) يػػػالبيتتػػػػفبأفب اثت ج تػػػلتب اثصػػػ رب ا 
ياػػذتر)لبتف ػػراتبرػػل لالفب ي ظتهػػلب يا ػػرؼبوجيهػػلب يرػػافيدبت هػػلباػػ باثف ػػراتباثالإلػػالفب ياتػػ فب
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ب-اإلغػػالؽباث صػػػريب-يػػالاث ال ػػلتباثتتل ب-اثشػػػتؿب اار ػػيالب-اثاتييػػزباث صػػريتػػفبتهػػلراتب 
ب(".اثارجرؿباث صريب-اثذاترةباث صريال

 [ الواقع االفتراضي: 3]
) بتإلتلةبت ثدةبوفبطريؽباثإلر ببثص ربأ ب يل لتبثالثيالباا  لدب يتتفباثا لتؿب

بت هلب طريلالبا د بإليليالب ط ي يالب  ارطالبأشفلصبيرافدت فبت داتبإثتار  يالبفلرييالب
 (Oxford Global Languages [OGL],2014). 

 سابعًا: اإلطار النظري: 
 -يتناوؿ اإلطار النظرى ثالث محاور ىى:

 مقدمة: 
يشػػػيربتصػػػطجاباثشػػػجؿباثػػػدتلغ بإثػػػمبتيت وػػػالبتػػػفباثإػػػل تباثاػػػ باػػػؤثربوجػػػمباثػػػاإتـب
 اثإرتػػالب اث  ػػ يالب  باإػػدثبا ػػطرا لتباثشػػجؿباثػػدتلغ ب رػػ ببتشػػتالتباػػ باث  ػػالتبأ ب

 بأ باثاجػػػؼباػػػ بت ػػػلطؽباػػػ باثػػػدتلغمبأ باثػػػاإتـبغيػػػربااوصػػػلبفب ػػػؿب رػػػ بباثاطػػػ رباثفػػػلط
بإثمبإلدةفب تلبا بذثؾباإلصل الب ص رباثشجؿ.ببااوراضبتفبتا رطالاثتلا با باثإرتالب اث   يالفباا ليفب

  بيرػػ بباثشػػجؿباثػػدتلغ بدا تػػًلباإلول ػػالباثشػػديدةفب ي تػػلب بيتػػ فباثطفػػؿباثتصػػلبب شػػجؿب
إثػػػمبو ليػػػالبتتثفػػػالفباػػػإفباثطفػػػؿباثتصػػػلبب شػػػجؿبدتػػػلغ بإػػػلدب ػػػلدرًابوجػػػمباثتشػػػ فب  ػػػدبيإاػػػلجب

دتػػلغ بتا رػػطب ػػدبيفلػػدباثاػػ ازفب جػػياًلبأي ػػًلفب  بيإاػػلجبإثػػمبترػػلودةبفلصػػالفب بي ا ػػرباثشػػجؿب
اثدتلغ بت ديًلب  بي الؿب لث راثالبا باثت الدفب تفبفالؿباث الجبااإرفب دراتبت ظػـبااطفػلؿب

  ػػتب بي ا ػػرباثشػػجؿباثػػدتلغ ب ط ي اػػهب شػػتؿبت يػػرفب  ي تػػلب ػػدباا يػػربااغػػراضبو ػػربتػػر رباث
باإ هلباإدثب ر بب ي دبترضبأ بإلثالبتر يالبفالؼباثشجؿباثدتلغ .بتافل تًلفب ا بإلثالبزيلدةباإلول الفب

 أنواع الشمؿ الدماغي: 
غلث ػػػػًلبتػػػػلبيإاػػػػلجبااطفػػػػلؿباثتصػػػػل  فب لثشػػػػجؿباثػػػػدتلغ بإثػػػػمبوػػػػالجباإلول ػػػػالباث لجيػػػػالفب

جػػػمبصػػػ   لتباػػػ باثرؤيػػػالب اثرػػػت ب اثاإػػػدثفب  بيػػػاـباػػػ بصػػػ   لتباثػػػا جـب اث   ػػػلتفبوػػػال ةبو
اثت اػػػلدباشػػػفيصباثشػػػجؿباثػػػدتلغ بإاػػػمبي شػػػؾباثطفػػػؿبأفبيتػػػ فباػػػ بوتػػػربرػػػ ايفبإثػػػمبثػػػالثب

بطفؿبا ؽبرفبثالثالبر  ات.ب0111 يفبتؿبر  اتفب ) بيؤثربوجمبإ اث بطفجيفبإثمبثالثالبأطفلؿب
ب
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ب:بوىناؾ ثالثة أنواع رئيسية وىي
  باثشجؿباثدتلغ باثاش ي (0

بشجؿبافاالؿباثإرتالباثدتلغ ب اث ت  ( (2
 اثشجؿباثدتلغ باثر إ ب (6

وسػػوؼ يقػػـو البحػػث الحػػالى بػػالتركيز عمػػى فئػػة األطفػػاؿ الػػذيف يعػػانوف مػػف الشػػمؿ الػػدماغى 
    -التشنجى وسوؼ نقـو بتناولو بشىء مف التفصيؿ :

%بتػػفب81-71)ػػؤ  باثتصػػل يفباثػػذيفببي ػػل  فبتػػفبشػػجؿباشػػ ي بيتثجػػ فبإػػ اث بتػػفب
تصل يفب لثشػجؿباثػدتلغمبفب ايػهباتػ فباث  ػالتبتاي رػالفبتتػلبيي ػؿباثإرتػالبصػ  الفب و ػدباث

اػػمثربتػػالباثلػػدتيفب اثشػػجؿباثتػػزد جباثاشػػ ي (فب  ػػدبي ػػل  باثطفػػؿبتػػفبصػػ   الباػػ باثتشػػ فبافب
اث  ػػالتباثتشػػد دةباػػ باثػػ رتيفب اثػػريجيفباي ػػؿباثػػريجيفباػػد ربثجػػدافؿب ااإرتػػلفباػػ بإرتػػالب

 ا باثإل تباافرابيامثربيػز ب اإػدبالػطباػ باثيرػـب اثشػجؿباث صػف ببتلصيالب إ باثرت ايفف
اثاشػػ ي (فب غلث ػػًلبتػػلباػػمثرباثػػذراعب شػػدةبأت ػػربتػػفباثريػػؿب ااتثػػربفطػػ رةب)ػػ باثشػػجؿباثر ػػلو ب
اثاش ي فبإيػثبااػمثربااطػراؼباار  ػالب اثيػذعفب غلث ػًلبتػلبااػمثربو ػالتباثفػـب اثجرػلفبت هػلب

 (.ب3:ب2111أي ًلب و   ب) ل ذةفب

 أسباب الشمؿ الدماغي: 
Bernard Dan ,Margret Mayston,Negel Paneth and Lewis ػدبباافػؽبب  

(بأفبأرػ لبب81:ب2102أإتػدبآدـب رػتيالب تيػريفبفبب (Dan, B. et al., 2014, 17تػؿبتػف
اثشػػجؿباثػػدتلغ ب ػػدباتػػ فبأث ػػل باثإتػػؿفبأث ػػل باثػػ  دةفبأ ب  ػػدباثػػ  دةفبأ بأث ػػل باثرػػ  برػػ  اتب

بمبتفبإيلةباثطفؿفب  دبات فبار لببيي يالب  راثيال(.باا ث
 أسباب قبؿ الوالدة "أثناء الحمؿ": (1

)ػػػ بإصػػػل البااـب ػػػ  ضبااتػػػراضباثت ديػػػالبتثػػػؿباثإصػػػ البااثتل يػػػالفبايػػػر سبتييػػػلث فب
ترضباثز)ريفبا رضباثإلتؿبثألش الباثر يالب غير)لفبودـبا ااػؽبدـبااـب دـباثي ػيفب اث لتػؿب

ضباثا باصػيببااـبتثػؿبارافػلعب ػ طباثػدـب اثرػتريفباثػ  دةباثت تػرةباثريص (فب  ضبااترا
ب اثفدج(فبا لط بااـبث  ضباث لل يربأث ل باارةباثإتؿ.ب
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 أسباب أثناء الوالدة: (2
 ) ب لصبتتيالبااترييفباثاػ باصػؿبإثػمبتػخباثي ػيففباثػ  دةباثت ارػرةب"  ػؿبت وػد)ل"ب

إثمباثتخفباث  دةباث ررةباثا باؤديبإثمبباؤديبإثمباإلصل الب  لصبتتيالبااترييفباثا باصؿ
إصل لتب رأسباثطفؿبأث ل باث  دةفب  دةبأطفلؿب ل ص باث زففب  دةبا أـبتفباثتتتفبأفباؤديب
إثػمب لػػصبتتيػػالبااترػػييفباثاػػ باصػػؿبإثػػمبتػػخباثطفػػؿفباا  ػػلعبغيػػرباثط ي يػػالبثجي ػػيفبتثػػؿب

ب  دةبطفؿب لثتل دةفبإد ثب زيؼباثتخ.ب
 دة:أسباب بعد الوال (3

)ػػػ بإػػػد ثباشػػػ يلتباث ثيػػػدفب زيػػػؼب ػػػلثتخفبإصػػػل الباثيهػػػلزباث صػػػ  باثترتػػػزيبثجطفػػػؿب
إديثباث  دةب مإدباثتيتر  لتفبتثؿبا ثاهلبباثرإل  باث تايريفبارافػلعب رػ الباثصػفرا ب لثػدـفب
ب لثدـبا باث ثيدب تثؿبإل تبولتػؿب  ودـباثادفؿباثت لربفبا ففلضبترا اباثرترب اثتلثريـ 

بثببا بدـبااـ(.باثريز سباثرل
 أسباب خالؿ السبع سنوات األولى مف حياة الطفؿ: (4

 ) ب دبات فب اييالب ثاهلببفاليلباثتخفبا باثرػ  اتباا ثػمبتػفبوتػرباثطفػؿب ػدبي ثػدب
اثطفػػؿبرػػجيـفب يرػػاتربتػػذثؾبااػػرةبتػػفباثػػزتففب  ػػدبذثػػؾباظهػػربوجيػػهبأوػػراضباثشػػجؿباثػػدتلغ فب

رػػ  بب-إصػل الباثػػدتلغب صػدتالبأ ب ػػلربأ بإػلدثأ بب- ذثػؾبثألرػ لبباثالثيػػالب ارػتـب لثرصػػلص
بأتراضبت ديالب فطيرةبتثؿباثرإليل(.بب-ت لتجالبااطفلؿبتلث رببوجمباثرأس

 تشخيص الشمؿ الدماغي:
ثيسبتفباثرهؿباشػفيصباثشػجؿباثػدتلغ بو ػدباثػ  دةبث ػدـب يػ دبإ ب جػالبتػفباث التػلتب

 لثشػػجؿباثػػدتلغ بيظػػؿبي ػػد بباث صػػ يالبغيػػرباثرػػ يالباػػ بذثػػؾباث  ػػتبتتػػلبيي ػػؿباث ثيػػدباثتصػػلب
رػػ يًلبث ػػػدةبأرػػػل ي ب"اا ثػػمبتػػػفباثإيػػػلة"بغيػػربأفب  ػػػضباإليإػػػل اتباثاػػ بيتتػػػفبأفباشػػػيربإثػػػمب
ا ػػػطرا لتبوصػػػ يالبإرتيػػػالبتثػػػؿباثاهػػػيسب اثفاػػػ رباثزا ػػػدب شػػػإ بباث يػػػهب اثاصػػػجبب اث لػػػ صب

ثػػػدتلغ ب اإليفػػػلؿباثزا ػػػدب اثػػػرأرأةب اثير ػػػلففبي ػػػلؼبإثػػػمبذثػػػؾب ػػػمفباثصػػػ لرباثتصػػػل يفب لثشػػػجؿبا
باثزا ػدب اثصػراخب اث ػ ؼباػ باثتػصب ياصرا فب شتؿبتفاجؼبوفبغير)ـبإذبي زو فبإثمباث ػـ 
ت ب جالبتفبا  ا لكفبتتػلبأ هػـبيراػلإ فب شػتؿبتفاجػؼبوػفباارػ يل بإذبي ػطي  فب ػلث رضفب
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 ا ب   بتراطيؿب دً بتػفباث  ػ بشػ هباثت إ ػ فبتػ بذثػؾبيظػؿباثاشػفيصبأتػرًابصػ  ًلفبثػـب
يتي ػػًلب بياصػػؼب هػػلبذ  باثشػػجؿباثػػدتلغ ب إػػد)ـب إيػػثب بيتتػػفبا دوػػل ببأفب)ػػذكبااوػػراض

 مفبااطفلؿباثذيفباظهربوجيهـب)ذكباثرتلتبيت   فبتصل يفب لثشجؿباثدتلغ ب و   ب) ل ذةفب
ب(.ب00-01:ب2111

   ل ًابوجمبتلبرػ ؽبذتػركب  ػلإلطالعبوجػمباث ديػدبتػفباثدرارػلتب اث إػ ثفبالػدبا صػجتب
ثػػػدابتثيػػػربتػػػفبااطفػػػلؿباثتصػػػل يفب لثشػػػجؿباثػػػدتلغ بوديػػػدبتػػػفباثصػػػ   لتباث لإثاػػػلفبإثػػػمبأفب

 اث يػػزباث ا ػػػاباػػ ب  ػػػضباثتهػػػلراتباإلدراتيػػالباث صػػػريالفب أفبدريػػالب ػػػ ؼبتهػػػلراتباإلدراؾب
باث صريبثدابذ يباثشجؿباثدتلغ بثهتلبوال الب ثيلالب  تطب شدةباث يزباثإرت .ب

اث لجيػػػالباث رػػػيطالبتصػػػلإ البب(بإذابتل ػػػتباإلول ػػػال67-63:ب2111 يػػػرابرػػػ  دباثهػػػزاعب 
ثجشجؿباثدتلغ بثداب)ؤ  بااطفلؿباإفبذثؾبي   بتزيدًابتفبا  طرا لتب اثلص ربا ب  اإ ب
اإلدراؾب ت هلباإلدراؾباث صريباثذيبير بباثلص ربايهبص   لتبا با ظيـب افريرباثتدرتلتب

ب اثتثيراتباث صريال.ب
 ػػلكب اثلل جيػػالباث لثيػػالبثجاشػػاتفب )ػػذابالثت ػػل يفبولجيػػًلبي ػػل  فبتػػفب ػػ ؼباثلػػدرةبوجػػمبا  ا

يفرربودـبتثل راهـبأ بت اصجاهـباادا با باثت  ؼباثا جيتػ فب لإل ػلاالبإثػمباثصػ   لتباثاػ ب
بي ايه  هلبا باثاذترب اثاتييزب اثافيؿب اثافتير.ب

ذابتل ػػػػػتب)ػػػػػذكباثتشػػػػػلتؿب ا  ػػػػػطرا لتبثػػػػػداباثت ػػػػػل يفبولجيػػػػػًلبتصػػػػػإ  الب تزيػػػػػدبتػػػػػفب  ا 
تفبفصل صبذ يباثشجؿباثدتلغ بتثؿباثتشػتالتباث صػريالب اثرػت يالفبا  طرا لتباثا ب) ب

 صػػ   لتباثػػا جـفب تشػػتالتباث طػػؽفب لإل ػػلاالبإثػػمباثتشػػتالتباثإرتيػػالفباػػإفبذثػػؾبيزيػػدبتػػفب
إيػـبتػلبي ايهػهبأاػرادبا ػالباثشػجؿباثػػدتلغ باثتصػإ بب لإلول ػالباث لجيػالباث رػيطالبتػفبتصػػلوبب

با ايرباث راتسباثادري يالباثا بيتتف با باثاففيؼبتفبإدةب أ  لدب)ذكباثتشتالت.بأفبارل)ـبباراجـز
الاطفػػلؿبذ يباإلول ػػػالباث لجيػػالباث رػػػيطالباثتصػػػل  فب لثشػػجؿباثػػػدتلغ بي ػػل  فبوػػػلدةبتػػػفب
تشلتؿب ا ػطرا لتبتا ػددةفبتثػؿبا  ػطرا لتباثإرتيػالفب اثلصػ رباػ ب ػدراتباثإػ اسبثػديهـفب

  اإ ب)ذاباثلص رباػإفباث ػراتسب لإل لاالبإثمبص   لتباثا جـفب تفبأيؿباثاففيؼبتفب  ضب
باثادري يالباثا باا لرببت ب درااهـب دبارلودبا ب ج غب)ذاباثهدؼ.ب
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   ػػدبتػػفباثرػػ  بوجػػمبالػػديـب  ػػضباثتهػػلراتب اثتفػػل)يـباثاػػ با تػػؿبوجػػمبإثػػلرةبااطفػػلؿفب
 ا اتػػػػدباواتػػػػلدًابتجيػػػػًلبوجػػػػمباثإػػػػ اسب اثُ  ػػػػدبتػػػػؿباثُ  ػػػػدبوػػػػفباثطػػػػرؽباثالجيديػػػػالفبالثطفػػػػؿبذ يب

ليلتباثفلصالبتفباثتتتفبأفبيل ـب   ضباثتهلراتبأا ؿبتفبغير)لفب ثت هبيإالجبإثمبا إاي
اثترلودةفب تدبيدباث  فبثجا جيـب اث ت بتثجهبتثؿبغيركباػ بترإجػالباثطف ثػالباثت تػرةفباهػ بيإاػلجب
تػػػفباث  ػػػتبثتػػػ بيتارػػػبباثتفػػػل)يـباثتا  وػػػالب يتػػػلرسباثايػػػلربباث تجيػػػالفباهػػػ بتثػػػؿبغيػػػركبتػػػفب

إتتل لتبتإد دةفباال دبأفب ر مبإثمبا تياهلفب ذثؾب ظرًابث ي دب ص ربا ببااطفلؿبثتفبثديه
ب(.بب291:ب2102تراترةب و يربصديؽفب دراهبوجمباثايريدباه ب إليالبإثمبارافداـبإ ارهب صفالب

الػػدب يػػػدتباث لإثاػػلفبأ)تيػػػالباإرػػيفب  ػػػضبتهػػلراتباإلدراؾباث صػػػريبثهػػؤ  باثف ػػػالبتػػػفب
باثافصيؿ.ببااطفلؿفب ر ؼب ا ل ثهلب ش  بتف

 اإلدراؾ البصري: 
ي ا ػػرباث صػػربأ)ػػـب رػػيجالبااصػػلؿب ػػيفباث ػػلسب اث ػػلثـباثفػػلري فبا  ارػػطالباث صػػربيػػدرؾب
اإل رػػػلفبااشػػػيل باثفلرييػػػالب يتيػػػزبأشػػػتلثهلبأ بأإيلتهػػػلبأ بأث ا هػػػلفب  ػػػذثؾبيرػػػاطي بأفبيػػػ ظـب

 ػالباثتإيطػالب ػهبأا لثهب إرتلاػهب تػلبيػاال ـبتػ بإليلاػهباثتفاجفػالبأ بتػلبيافػؽبتػ بتلا ػيلتباث ي
ب(.ب22:ب2119 رلتيالبوفيف فب

  ذثؾبيج بباإلدراؾباث صريبد رًاب)لتًلبا باثر  اتباا ثمبتفبإيلةباثطفؿفباهػ بو ػلرةب
وػػػػفبإوطػػػػل بت  ػػػػمبثجتإر رػػػػلتبأ باثتثيػػػػراتباثتفاجفػػػػالفبإيػػػػثبي ا ػػػػرب رػػػػيجالباثطفػػػػؿباا ثػػػػمب

%بتفبا جـب81هفب ذثؾبافباثي )ريالبثالاصلؿب  فرهب   ي اهفب ثفهـبتظل)رباثإيلةباثتإيطالب 
بااطفلؿب لاسبوفبتثيراتب صريال.ب

ثذاباال دبتفبا )اتلـب لإلدراؾباثإر بثجطفؿب فلصالباإلدراؾباث صريب اإريفبتهلرااهب
اثاػ بارػػلودباثطفػػؿبوجػػمبارػػال لؿباثتثيػػراتباثتفاجفػالب اثف ػػراتباثاػػ بارػػلودكباػػ بوتجيػػالباثػػا جـفب

إ ثػػػهب طريلػػػالبصػػػإيإالب رػػػجيتالفب  فػػػصب لثػػػذترب ارػػػلودكباػػػ بوتجيػػػالب تػػػ كب اهػػػـباث ػػػلثـبتػػػفب
ااطفػػػػلؿباثتصػػػػل  فب لثشػػػػجؿباثػػػػدتلغ فبإيػػػػثبأفب)ػػػػؤ  بااطفػػػػلؿبثػػػػديهـب صػػػػ رباػػػػ باإلدراؾب
اثإر فبإيثبأفبتشتجالباإلدراؾباث صريباري بإثمبفجؿباػ بت لثيػالباثت ج تػلتباث صػريالباػ ب
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ةباثطفػؿباػ بتهػلراتباثدتلغفب ثيسباث  ؼبا باثلدرةبوجمباإل صلرفب ا د بتظل)ركباػ بت ل ػل
ب(.ب06:ب2116اإلدراؾباث صريب را  باث  ف فب

(ب ص رباإلدراؾباث صػريبثػداب2100 ا ب)ذاباثصددبالدبأشلرتبدرارالبزي ببتل  ب 
(بأطفػػلؿبتصػػل  فب01ااطفػػلؿباثتصػػل  فب لثشػػجؿباثػػدتلغ فب اػػـبإيراؤ)ػػلبوجػػمبوي ػػالب  اتهػػلب 

 اثاػػ ب)ػػداتبإثػػمباليػػيـبتت  ػػلتببSchmetz E. et al. (2018) لثشػػجؿباثػػدتلغ .ب درارػػالب ب
اإلدراؾباث صريبثدابااطفلؿباثتصل  فب لثشػجؿباثػدتلغ فب  ػدبأظهػرتباث اػل سب صػ رب ويػزب

 .Ego Aتت  لتباإلدراؾباثإر باث صريبثػدابااطفػلؿباثتصػل  فب لثشػجؿباثػدتلغ .ب درارػالب

 لثشػػجؿبباثاػػ بأتػػدتبوجػػمب ػػ ؼبتهػػلراتباإلدراؾباث صػػريبثػػدابااطفػػلؿباثتصػػل  فب(2015)
اثاػ بأتػدتبوجػمبت ل ػلةبااطفػلؿباثتصػل  فب لثشػجؿببKozeis, N. (2015)اثػدتلغ فب درارػالب

باثدتلغ بتفب  ؼباثتهلراتباث صريالبتتلبيؤديبإثمبص   لتبا باثلرا ة.ب
ثػػػذابييػػػببإييػػػلدبطػػػرؽب ديجػػػالبثهػػػؤ  بااطفػػػلؿبثجا  يػػػربوػػػفبرغ ػػػلاهـب ثترػػػلوداهـبوجػػػمب

ب(.ب22:ب2102ص  بأ باث يفبأ بإرتالباثرأسبأ باثيديفب  طرسبإلاظبفب لإلاثا اصؿبت باآلفريفبتلإلشلرةب
  ظػرًابا)تيػػالباثا اصػؿباث صػػريبثػػدابااطفػلؿباثتصػػل  فب لثشػػجؿباثػدتلغ فب ا واتػػلدبوجػػمب
اثرر تلتباثا  يإيالب لوا لر)لبتفبأ)ـباث  لصػرباثترا ػالبثالاصػلؿباث صػريفبثيػمتباث لإثاػلفبإثػمب

ب اثتيرػػػػػتلتباإرػػػػيفبتهػػػػػلراتباإلدراؾباث صػػػػػرب يب لرػػػػافداـباثتثيػػػػػراتباث صػػػػػريالبتلثصػػػػ رب اثررػػػػػـ 
اثتاإرتػػالب مشػػتلثهلباثتفاجفػػالبتػػفبفػػالؿبارػػافداـبال يػػالباث ا ػػ با اارا ػػ ب تإلتلاػػهبثجإيػػلةباث ا  يػػالب

ب ص رةبثالثيالباا  لد.ب
 ااط ربتهلراتباإلدراؾباث صػريب ل واتػلدبأي ػًلبوجػمباطػ ربتهػلراتباثاتييػزباث صػريب

ريفب وجػػػمبإيػػػـباثػػػذاترةباث صػػػريالبثجطفػػػؿب ػػػ فسبدريػػػالباواتلد)ػػػلبوجػػػمبتهػػػلرةب اثاإجيػػػؿباث صػػػ
اثتشػػػػل)دةب اثتالإظػػػػالباث صػػػػريالبثتهػػػػلرةبأ ثيػػػػالفب  ػػػػذثؾبااطػػػػ ربتهػػػػلراتباإلدراؾباث صػػػػريبتجتػػػػلب
اط رتبت لرؼباثطفؿب تجتلباط رتبتهلرااهباث صريالباافرافبتجتلبزادبإيػـبذاتراػهباث صػريالب

ب(.ب11:ب2102 وتلدباثزغج ؿفب
لباشػػػيرباث لإثاػػػلفبإثػػػمبأ ػػػهبي   ػػػ با ييػػػهباث  ليػػػالبإثػػػمبأ)تيػػػالباإلدراؾباث صػػػريبثػػػداب ) ػػػ

ااطفػػلؿباثتصػػل  فب لثشػػجؿباثػػدتلغ فبفلصػػالب أفب)ػػؤ  بااطفػػلؿب ػػدبي اتػػد فب صػػ رةبأرلرػػيالب
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وجمباث  صرباث صريبا بأث ل بوتجيالباثا اصؿب اثافلوؿبا ياتلو بفلصالبا بترإجالبتلب  ؿب
  بااطفػلؿباػ ب)ػذكباثترإجػالب لثلػدرةبوجػمبا ػل ؿباثرتػ زباثتصػ رةبأ باثتدررال.بإيػثبياتيػزب)ػؤب

اثررػػ ـباثاػػ باػػدؿبوجػػمبو لصػػربت ي ػػالباػػ ب ي ػػاهـبتتػػلبيؤتػػدبأ)تيػػالب ر ػػلتسباث ا ػػ با اارا ػػ ب
بثاإريفبتهلراتباإلدراؾباث صريبثدابااطفلؿباثتصل  فب لثشجؿباثدتلغ .ب

 :Visual Perceptionتعريؼ اإلدراؾ البصري 
(باإلدراؾباث صػريب م ػهب)ػ باثلػدرةب82:ب2107وج باثصتلديب صػ لحباثشػتلث ب ي رؼب

وجػػمبا ظػػيـب افرػػيرباثت ج تػػلتباثاػػ بيػػاـبارػػال لثهلبو ػػرباث ػػيففب )ػػذكباثلػػدرةباا  ػػؼبوجػػمب يػػلـب
اثلشرةباثدتلغيالباثفجفيالب اث صريال(ب  ظل فهػلب شػتؿبط ي ػ فب يج ػبباإلدراؾباث صػريبد رًاب ػلث ب

اثتدررػ ب  فلصػالباػ بتيػلؿباثلػرا ةفب يا ػتفباإلدراؾبوػدةب ػدراتبارويػالبباا)تيالباػ باثا جػيـ
باث صريالب اث ال لتباثفراغيالب اتييزباثشتؿبوفباثفجفيال(.ب) ب اثاتييزباث صريب اإلغالؽباث صريب اثذاترةب

أفباإلدراؾباث صريب بيري بإثػمب ػ ؼباإل صػلرفببSiegel, L.S. (2016: 20) . يرا
بتباثإريالب يؤديبإثمبص   البا باإلدراؾ.ب ثتفبيري بإثمباث تجيل

(باإلدراؾباث صػػػريب م ػػػػهبوتجيػػػػالبام يػػػػؿب008:ب2108 ُا ػػػرؼب ػػػػلزؾباثاهػػػػلت ب آفػػػػر فب 
وطل هػػلباثت ػػل  ب اثػػد  تب اإ يػػؿباثتثيػػرباث صػػريبتػػفبصػػ راهب  افرػػيرباثتثيػػراتباث صػػيرةب ا 

بافجالبايه.باثفلـبإثمبيشاجطباإلدراؾباثذيبيفاجؼبا بت  لكب تإا اكبوفباث  لصرباثد
" ػػدرةباث ػػيفبوجػػمبارػػاالـباثت ج تػػلتب اثصػػ رب)ػػ بالتعريػػؼ اإلجرائػػي لػػادراؾ البصػػرى: 

ررػػلثهلبإثػػمباثػػدتلغبثافرػػير)لبإثػػمبت ج تػػلتب صػػ ربذ) يػػالبيتتػػفبأفبياػػذتر)لبتف ػػراتبرػػل لالفب  ا 
 ي ظتهػػػلب يا ػػػرؼبوجيهػػػلب يرػػػافيدبت هػػػلباػػػ باثف ػػػراتباثالإلػػػالفب ياتػػػ فبتػػػفبتهػػػلراتب اثاتييػػػزب

باثارجرؿباث صري("ب-اثذاترةباث صريالب-اإلغالؽباث صريب-اثتتل يالاث ال لتبب-اثشتؿب اار يالب-اث صري
 النظريات المفسرة لادراؾ البصري: 

 [ نظرية الجشطالت: 1]
تجتالبيشطجتبتجتالبأثتل يالبا   باثشتؿفباثص رةفباثصي الفباث تطفب تفلد)لبأفباثصي الب

باثتدرؾب ايتيػ باثت طيػلتب صفلتباثتؿ(باؤثربا باثطريلالباثا بادرؾب  هلبااشيل فبإيثبيلـ 
ا بشتؿبأ بص رةبتجيالفبثذثؾبيللؿبولدةباثتؿبيفاجؼبوفبتيتػ عبأيزا ػهفب الػ ـباجػؾباث ظريػالب
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وجػػمباتػػرةبر يرػػيالبتفلد)ػػلبأفباإل رػػلفبثديػػهبتيػػؿباطػػريبافبي ػػف بوجػػمبااشػػيل باث ظلتيػػالبأ ب
ياـبارايللؤ)لب ا  فل بت  مبثتلبيإيطب هببثديهب درةباطريالب تيؿبط ي  بثا ظيـباثت ج تلتباثا 

أ بيدرتػػػػهفب ذثػػػػؾبتػػػػفبفػػػػالؿباراإ ػػػػلرب)ي ػػػػالب   ػػػػل ب ا ظػػػػيـبثتػػػػلبيرػػػػال جهب يرػػػػادفجهب اثرػػػػيدب
ب(.ب076:ب2118رجيتلففب

ب-اإددباإلدراؾباث صرابر ؼب ا ل ثهلب شم بتفباثافصيؿب:) لؾب  ضباثل ا يفب اثت لدا باثامب
فبثػػهبا ظػػيـبأ بشػػتؿبت رػػطب تػػ ظـب ثل ػػتب يػػاـب:بيرػػ مبتػػؿبشػػتؿبأفبيتػػ بقػػانوف االمػػتالء (0

 ذثؾبوفبطريؽبارافداـباثل ا يفباآلايال:ب

:ب )ػػ باث  لصػػرباثتاتثجػػالباػػ باثشػػتؿبأ باثجػػ فبأ باثإيػػـبأ بتػػلبإثػػمبذثػػؾبمبػػدأ التشػػابو -أ
باايت بت ب   هلبا با ظيتهلباثذ)  بثداباثفردبت إدات.ب

 ولتبإدراتيالبا  لًبثاراي هلبا باثتتلف.بتيت ب:بإفباث  لصرباتيؿبإثمبات يفبمبدأ التقارب -ب

:بارػ مبااشػتلؿباثتتاتجػالبإثػمباافػلذبصػفالبا تاتػلؿفب ذثػؾبثج صػ ؿبإثػمبقانوف االكتمػاؿ (2
 إلثالبتفباثث لتباإلدرات .ب

:ب اتيػػؿباثترػػلإلتباثت جلػػالبإثػػمباتػػ يفب إػػداتبت رايػػالب شػػتؿبأيرػػربتػػفبقػػانوف اإلغػػالؽ (6
ؽبااشػتلؿبغيػرباثتاتلتجػالبثج صػ ؿبإثػمبإلثػالباثترلإلتباثتفا إالفب ير مباثتا جـبإثمبغج

 ا رالرارباإلدرات .ب

:بي يػػػػرب)ػػػػذاباثلػػػل  فبأرػػػػلسبوتجيػػػػالباإلدراؾفبإذبي لرػػػػـباثتيػػػػلؿبقػػػػانوف الشػػػػكؿ واألرضػػػػية (2
اإلدرات بإثمباثشتؿب ) باثيز باثرل دباثت إدباثترتػزبثال ا ػلكفب اثفجفيػالباثتا لرػلالباثت اشػرب

 وجيهلباثشتؿبا باث ي ال.ب

:بااشيل باثتاصجالبتثؿباث لطباثا باصؿب ي هلبفط طبادرؾبتصػي ب  تػسبتصاؿقانوف اال  (1
باثفػػردب ػػر طبااشػػيل بثاتػػ فبتاصػػجالب ااشػػيل باثت فػػردةباثاػػ ب بوال ػػالبار طهػػلب  ير)ػػلفبيلػػـ 

 ثامفذبصي البتفباثصي باإلدراتيالباثرهجالب اثلل جالبثجفهـ.ب

غير)ػػػلبتػػػفباث إػػػداتباثاػػػ ب:بااشػػػيل باثتاتلثجػػػالبا ػػػرزبتصػػػي ب ا فػػػردبوػػػفبقػػػانوف التماثػػػؿ (3
 يا ت هلبتيلؿباإلدراؾ.ب

:بااشيل بادرؾبتصي البإذابتلفب) ػلؾبتػلبييت هػلب يإا يهػلب يشػتجهلبتجهػل.بقانوف الشموؿ (7
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:ب2106اصػػػي الباثشػػػت ؿبصػػػي البإدراتيػػػالبت ظتػػػالب ل جػػػالبثػػػادراؾب اثفهػػػـب ي رػػػؼب طػػػلت فب
ب(.ب27:ب2102فبوترب   صالفب013-000

 [ النظرية المعرفية: 2]
ث ظريػػالباثت رايػػالب يتثجهػػلباػػ ب)ػػذكباث إػػثبتػػؿبتػػفب يلييػػهب  ر  ػػربأفباإلدراؾباث صػػريباػػرابا

بو ػػػرب  ػػلاسبوػػػفبتيت وػػػالبتػػػفباث تجيػػػلتباث لجيػػػالباثاػػػ بارػػػتاب إوطػػػل بد ثػػػالبثتػػػلبيػػػدفؿبإثػػػمباثيرػػـػ
ب)ػػذكباث ظريػػالبأرلرػػًلبوجػػمب تػػ ذجباإجيػػؿباثت ج تػػالفبتفػػلدكبأفباإلدراؾب ل ػػؿبثجايز ػػالب اثإػػ اسفب الػػـ 

ديدةفب تؿبترإجػالب)ػ بوتجيػالبفلصػالفب )ػذاب بي  ػ بأفب)ػذكباثتراإػؿباػاـبارجرػجيًلب ػؿبإثمبتراإؿبو
اث  ضبت هلبات فبتازات الفب  با شطبتؿباثتراإؿب لث ػر رةبت ػًلب يهػدؼباثت رايػ فباػ باا ؿبإثػمب
اشفيصبتفاجؼبتراإؿباثت لثيالفبثـبايتلب  ػدبيإػل ث فباإديػدبط ي ػالب فصػل صب)ػذكباثت لثيػلتب

تػػلب)ػػ باثشػػتؿباثػػذيبالػػدـب ػػهباثت ج تػػالباػػ بتػػؿبترػػا اب اػػ باافيػػربإ ػػرازباثل اوػػدب ذثػػؾب ا  ػػياب
.ب  ػدب(Miller, P. 2004: 558)اثد ثيالب را تل تبتؿب اإدةبتفبأشػتلؿباثاصػ رباث لجػ ببببببب

بايػهباثطفػؿبأ باثتػل فباث شػريبب يلييهبصلغ اص ركبثػادراؾباث صػريبوػفبطريػؽبرػيلؽبإدراتػ بيلػـ 
ر ػػالبأ باثت ػػل)لةب ػػيفبأتثػػربتػػفبت  ػػهفب  لثاػػلث باػػإفبوتجيػػالباإلدراؾباث صػػريبتل ػػتب  يػػهبوػػلـب لثتلل

ااـبتفبفالؿباثر طب يفبإرتالباث ي ػيفب اثت  ػهباث صػريفباػإفبوتجيػالباثتللر ػالبأ باثت ػل)لةباا ػتفب
إثمبيل ببذثؾباثتزا يالب يفباث  لصرباثتالل جالبو دباثت ل)لةب يفبت  هػيفب صػرييف.ب يتيػزب يلييػهب

فبوتجياػػيفبإدراتياػػيفبتا ػػلتيايفباػػ باثرػػج ؾباث صػػريباا ؿب)ػػ باإلدراؾباا ؿب اثثل يػػالب)ػػ ب) ػػلب ػػي
اث شلطباإلدرات فبيشتؿباإلدراؾباا ؿبااإداثباا ثيالباثا باجفتبا ا ػلكباثتػل فبايػلكبو صػربيإاػؿب

)لةب ػيفبت   ًلبترتزيًلبتفباثتيلؿباث صريباثثل تفبأتػلباث شػلطباإلدراتػ باي  ػ باثتللر ػالبأ باثت ػل
دراؾب إػػػؽبأ باثتللر ػػػالب ػػػيفب شػػػلطيفبإدراتيػػػيففب اػػػاـباثت راػػػالب ػػػذثؾفب يشػػػتؿب)ػػػذاب إدراؾبرػػػل ؽب ا 
اثتصػطجابتيت وػػالباث تجيػلتباثتجيػػالبذاتباثف لثيػالب اثاػػ باهػدؼبإثػػمبا راتشػلؼب اثتللر ػػالب اثا ػػرؼب

أتػلباإلدراؾب(ب626:ب2102تفبأيؿبت لدثالباآلثػلرباثتارا ػالبوجػمباإلدراؾباا ثػ .ب وتػلدباثزغجػ ؿفب
اث صػػريبو ػػدب" ر  ػػر"بايا ػػتفبوتجيػػالباثاصػػ يؼبإثػػمبا ػػلتفبا ػػفبطريػػؽباثتلػػدتلتب اث اػػل سبيتتػػفب
ثجتر بأفبييريب  ػضبا رػاد  تباثاػ باتت ػهبتػفبإريػلعب  ػضباثت طيػلتبإثػمب  ػضباثصػف ؼب
باثاػػ باػػ ظـبااإػػداثبأ بااشػػيل فبوجػػمبأرػػلسباثفصػػل صباثتتيػػزةبثهػػذكباثت طيػػلتباثاػػ با ػػدب تثل ػػال
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با ػػػؿباإلدراؾباػػػ ب)ػػػذكباثإلثػػػالب)ػػػ ب فرػػػهلباث  اتػػػؿباثإلتتػػػالبثج شػػػلطب اثهلديػػػلتب اث  اتػػػؿباثاػػػ باإتػػـػ
اثت راػػ ب  يػػهبوػػلـ.ب فالصػػالبتػػلبا اهػػ بإثيػػهب ر  ػػربأفباثصػػفالباارلرػػيالباثتتيػػزةبثػػادراؾباث صػػريب

يؼب) باثاص يؼبإثمبا لتب أفبتفاجؼباثف راتباإلدراتيالبتلب) بإ بتإصػجالب هل يػالبث تجيػالباثاصػ 
 (.ببParkin, A.J., 2000: 443)ذكب 

 تػػفبفػػالؿبا طػػالعبوجػػمب ظريػػلتبا دراؾباث صػػرابارػػ ؼب رػػا دباػػمباث ر ػػلتسباثتلػػدـب
ثهػػػؤ  باثف ػػػالبتػػػفبا طفػػػلؿبوجػػػمب ظريػػػالباثيشػػػطلثتبإيػػػثبأ هػػػلبرتػػػزتبوجػػػمبا دراؾب و لصػػػرةب

ؿبثجت   ولتب أ)اتتب تيل تباثا جـب اثامبا تؿبإ ؿبوتجيالبا دراؾبفباارابأفبإدراؾباثطف
 و لصرباثتيلؿب اث ال لتباثامبار طبأيزا هبيؤداب هبإثمبإولدةبا ظيـبتيلؿبإدراتهبامب إدةب
تجيػػػالبيديػػػدةب أفب)ػػػذاباثتػػػؿب)ػػػ بتػػػلبأواتػػػدكباثيشػػػطلثاييفباػػػمبافرػػػيربوتجيػػػالباثػػػا جـب اتارػػػلبب

باثف راتب ات ي هلب اثامبياـبوفبطريؽبا را صلربتتلبيؤدابإثمبإدراؾباثت  ؼب متتجهب.ب
اجػػـبيػػاـباثػػا جـبإ بتػػفبفػػالؿبا جػػـباثتجيػػلتبثػػـباثفهػػـب اادراؾبإثػػمبأفبيصػػؿبيصػػؿبإثػػمب
اثاإديػػدب اإلدراؾبثجشػػتؿباثػػذابأتلتػػهبفبإيػػثبيرػػاييبباثطفػػؿباػػمباثإلثػػالباا ثػػمبثجت  ػػؼباثػػذاب

بأتلتهبثـبيصؿبامباث هليالبإثمباثص رةباثتجيالبأ باثف رةباثترادبإتارل هلبثه.بب
 وتتضمف ما يمى :ميارات اإلدراؾ البصري 

:باثاتييػػزباث صػػريب)ػػ ب ػػدرةباثطفػؿبوجػػمباتييػػزباثاشػػل هب ا فػػاالؼبميػػارة التمييػػز البصػػري -0
 ػػػيفبتثيػػػريفب صػػػرييفبأ بأتثػػػرفب ااتيػػػزباثفصػػػل صباثتا جلػػػالب ػػػلثإيـب اثشػػػتؿفباثترػػػلاالفب

 (.ب19:ب2101اإلدراؾباث تيؽفب غير)لبتفباثافصيالتب طل)رةباثطإلففب

 باثلػػدرةبوجػػمباثا ػػرؼبوجػػمباثصػػ رةباثتجيػػالبثشػػ  بت ػػيفبتػػفب:ب)ػػميػػارة اإلغػػالؽ البصػػري -2
 (.ب011:ب2117فالؿبإدراؾباثيز يلتبأ بت راالباثيز باثتفل دبتفباثشتؿب ااإ باثزيلتفب

:ب ا  ػػ باثلػدرةبوجػمبارػػاريلعباثتثيػراتب اثصػ رباث صػػريالب  ػدبتػر ربااػػرةبالػذاكرة البصػرية -6
ارػػادول باثإػػر ؼباثهيل يػػالب ااوػػدادبزت يػػالبوجيهػػلفب ُا ػػدب)ػػذكباث تجيػػالبتهتػػالباػػ بت راػػالب ب

 (.ب12:ب2102 اثتفرداتب اثص رب وتلدباثزغج ؿفب

:ب ا  ػػ باثلػػدرةبوجػػمباتييػػزبااشػػيل باثتإيطػػالب اثاػػ باظهػػرباػػ بتيفيػػالبإدراؾ العالقػػات المكانيػػة -2
ـبيتػيفبا  اللؿبتفبتتلفبإثمبآفرفب تيفيالبإدراؾب ت ا ػ بااشػيل فب )ػذكبا ييػراتب)لتػالباػ بإدراؾبتفهػ 
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ـبصلثافب21فب2111لرب ا ؽب اإتب يتيفب يرلرب ا اصلربي  سفب ير  (.ب032:ب2100؛بو دباثرإي

:باثاتييػػزب ػػيفباثشػػتؿب اار ػػيالباا ػػتفباثلػػدرةبوجػػمبالتمييػػز بػػيف الشػػكؿ واألرضػػية -1
اثارتيػػزبوجػػمب  ػػضبااشػػتلؿب ارػػا  لدبتػػؿباثتثيػػراتباثاػػ با يػػدباػػ باثفجفيػػالباثتإيطػػالب

ي ل  بتفبتشتالتباػ باإديػدباثشػتؿب بيرػاطي بأفب اثا با ات بإثيهلفبالثطفؿباثذيب
يرافجصباثشتؿبتفباثفجفيالباثا بي ا ربيز ًابت هلب ي ػد بوجيػهبا را ػلؾبو ػدتلبيتػ فب

 (.بAusubel, D.P., 1968) لؾبأتثربتفبش  با باثصفإالب 

ـب )ػػ بي  ػػ باثلػػدرب:بي  ػػ باثلػدرةبوجػػمبرجرػػجالباث  لصػربولجيػػًلبإرػػببالتسمسػػؿ البصػػري -3 ةبازديػػلدباثإيػ
ـ(ب تإتدباث لر الفب ب(.ب017:ب2106وجمبارايبب رجرجالباثإ ادثبإربب  دبت يفب اثط ؿفباث زففباثإي

 مراحؿ اإلدراؾ البصري:
:ب ايهبياـبارال لؿباثتثيربوفبطريؽبإرتالباث يفباارال ؿبااش الباث ػ  يالباستقباؿ المثير -0

لبإثمباثفاليلباث صػ يالباثت  ترالبتفباثشتؿباثترادبإدراتهبتتثيرب صريباال ـباثش تيالب  لجه
ثي ػػػدأبا ا ػػػلكباثطفػػػؿب رػػػال لؿبتثيػػػراتب صػػػريالبذاتبت ػػػلثـب فصػػػل صب ت  ػػػمبتإػػػددب اػػػ ب

 أ  لدكفبث  ه(بت   هباثفراغب تتيالباإل ل ةباثا بي ترهل.ب

:بيػػاـباإ يػػؿباثتثيػػرباث صػػريباثػػذيباػػـبارػػال لثهبإثػػمب   ػػلتبتحويػػؿ ونقػػؿ المثيػػر البصػػري -2
 لػؿباجػؾباث   ػلتباث صػ يالبفػالؿبترػلرباث صػبببوص يالبفلصالباإتؿبت  مبتإػددفبثػـ

 اث صريب لثتخبإثمبتراتزبإدراؾب ت لثيالباثت ج تلتب لثلشرةباثتفيال.ب

دراؾ المثيػػر البصػػري -6 دراؾبفصػػل صب ت  ػػمباثت ج تػػلتبتحميػػؿ وار :باتثػػؿبوتجيػػالباإجيػػؿب ا 
ردفباثا بيا ػت هلباثتثيػرباث صػريبترإجػالبتهتػالباػ باتػ يفباث  ػل باثت راػ ب اثت ج تػلا بثجفػ

باثفػردب فهػـباثت ج تػلتباث صػريالب ااشػتلؿباثت ر  ػالبأتلتػهبثي طػ ب  ا باجؾباثترإجالبيلـ 
ثهػػػلبت  ػػػمبذابد ثػػػالبتإػػػددةفبيرػػػافدـباثفػػػردباجػػػؾباثت ج تػػػلتباػػػ باثت  ػػػؼباثإػػػلث بأ باػػػ ب
اثترػػػػال ؿب  ػػػػدبافزي هػػػػلباػػػػ باثػػػػذاترةباث صػػػػريالب ارػػػػاريلوهلب هػػػػدؼبارػػػػافداتهلبتػػػػرةبأفػػػػراب

ب(.ب83:ب2112 شل)يفبررالففب
   دباث إثب اإلطالعبالدبإل ثتباث لإثالفبأفبايػدبأ رػبباثطػرؽبثتػ باا لتػؿبتػ ب)ػذكب
اثف البتفبااطفلؿباثذيفب)ـبا بأشػدباثإليػالبإثػمبارػا الؿب ػدرااهـباثتإػد دةبتإػل ثيفبإوػداد)ـب
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ثت ايهالباثا لدباثذيب لتبير دبت ظـبي ا بباثإيلةباثت لصرةفب اهي اهـب فريًلب ا يًلب اياتلويًلب
ث ي ػػالبوتػػؿبت ػػليرفباتلتػػًلباإػػيطب هػػـبتػػفبتػػؿبيل ػػبفباال ػػدبتػػفبفجػػؽباػػرصبيديػػدةب رػػا الؿب

ب درااهـبتفبفالؿباتيزكب افردك.
  دب يد ابأفباثال يلتباثإديثالب ت هلباث ا  با اارا  ب اإدةبتفبأا ؿباثطرؽباثتالدتالب

 ػػ ابتػػفباثا لتػػؿبتػػ باثاػػ بارػػافدـباػػ باثفصػػ ؿباثدرارػػيالفباهػػ بيلػػدـباثترػػلودةبإثػػمباااػػرادبثياتت
دراتهلب صريًلب شتؿبأرهؿفب ر ؼب ا ل ؿبذثؾباث  دب ش  بتفباثافصيؿ.ب باثت ج تلتب ا 

 الواقع االفتراضي: 
اػػػ بظػػػؿب)ػػػذاباث صػػػربثػػػـبا ػػػدبتهتػػػالباثا جػػػيـب لصػػػرةبوجػػػمباإصػػػيؿباثت ػػػلرؼب اتارػػػلبب

اػ بوتػؽباثتهلراتفب ؿبأصػ إتبتهتاػهباارلرػيالب)ػ بام)يػؿباثفػردبثت اػرؾباثإيػلةفب ا  فػراطب
اثاير البا ياتلويالفب يما با بتلدتالبذثؾبإوػدادباثفػردبثت ايهػالباثا لػدباثػذيب ػلتبيرػ دبت ظػـب
ي ا بباثإيلةباثت لصرةباثا بازدادبا ليدًابي تًلب  دبي ـفب أفباهي اهبثذثؾباثارإلؿباثتراترب يفب

ث ي ػػػالبوتػػػؿبب اهي اػػػهب فرػػػيًلب ا يػػػلًببCybert-spacesد يػػػلباث ا ػػػ ب وػػػ اثـباثف ػػػل باثت ج تػػػلا بب
ت ػػػليرةباتلتػػػًلباإػػػيطب ػػػهبتػػػفبتػػػؿبإػػػدبب صػػػ بفب   ػػػدبثػػػهبأفبي تػػػؿبوجػػػمبفجػػػؽباػػػرصبيديػػػدةب
 رػػا الؿب درااػػهبتػػفبفػػالؿباتيػػزكب افػػردك.ب تػػفباثال يػػلتباثإديثػػالبات  ث ييػػلباث ا ػػ با اارا ػػ ب

Virtual Realityفب )ػػ باتثػػؿبات  ث ييػػلبتالدتػػالبارػػافدـباػػ باثفصػػ ؿباثدرارػػيالبأ ب لوػػلتب
اػػػرا طب ثالثػػػالبأ  ػػػلد.باهػػػ ببPanoramic اػػػ ارب)ػػػذكباثات  ث ييػػػلبور  ػػػًلب ل  راتيػػػالباث إػػػثفب

 تثل ػػػالبتيت وػػػالبتػػػفبات  ث ييػػػلباثا جػػػيـباثتاطػػػ رةفب ثلػػػدبا اتػػػرتب)ػػػذكباثات  ث ييػػػلباػػػ باث صػػػرب
اثإلث باثذيبيريربايهبتؿبتا جـبإرببطل اهب  درااهب رػروالبا جتػهب الػًلبثتػلبثديػهبتػفبف ػراتب

ث ا  با اارا ػػػػ بيلػػػػدـباثترػػػػلودةبإثػػػػمباااػػػػرادبثياتت ػػػػ ابتػػػػفباثا لتػػػػؿبتػػػػ ب تهػػػػلراتبرػػػػل لالفباػػػػل
دراتهلب صريًلب شتؿبأرهؿب ر ؼب ا ل ؿباث ا ػ با اارا ػ ب شػ  بتػفباثافصػيؿب اثت ج تلتفب ا 

Whyte, J., 2002: 85)فب21-03أ:ب2101فبفلثدب  اؿفب(Bardi, J., 2019.ب
بمفيـو الواقع االفتراضي: 

 اارا ػػ ب م ػػهب" ي ػػالبتت ي اريػػالبافلوجيػػالبتا ػػددةبا رػػافداـبيتػػ فبيتتػػفبا ريػػؼباث ا ػػ با
اثفػػػردبايهػػػلبأتثػػػربافلوجيػػػالبتػػػ باثتإاػػػ افب تػػػذثؾبيشػػػلرؾباثترػػػافدـباػػػ باث شػػػلطلتباثت ر  ػػػالب
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تشلرتالبا لثالبتػفبفػالؿبإريػالباإل إػلرب اثايػ ؿب اثافلوػؿفب )ػذكباث ي ػلتبالػدـباتاػدادًابثجف ػراتب
تفاجفػالبتػفباثا لتػؿب اادا بثجتهتػالباثتطجػ ببإ يلز)ػلب فلثػدبباثإيلايالباث ا  البت بإالإالبدريػلت

ب(.ب09أ:ب2101  اؿفب
 ُي رؼباث ا  با اارا  ب م هبو لرةبوفب ي البافلوجيالبثالثيالباا  لدبتصتتالب شتؿبتلتؿب
  ارػػطالباثتت يػػ ارفب ا ػػد بثجترػػافدـبأ هػػلب ا  يػػالفباهػػ بااػػياباػػرصب  ػػل ب ي ػػالبااارا ػػيالبثالثيػػالب

و لصػػر)لبتػ باثترػػافدـبأ باثزا ػرب طريلػػالبا )تػهب م ػػهبي ػيشبيػػز ًابتػفباثتشػػهدبباا  ػلدباافلوػؿ
ب(.ب11:ب2101اثذيبيال  هب إرفبتهديفب

إفباث ا  با اارا  بياتثؿبا بارافداـبات  ث ييلباثتت ي اربثاصػتيـب ي ػالباإػلت باث ا ػ ب
اثترافدتيفباػ باثإليل ب شتؿبتفلثؼبث ايهلتبا رافداـباثالجيديفبالث ا  با اارا  بي  ب

ف ػػرةبا جيػػالفب ػػدً بتػػفبتشػػل)دةباث تجيػػالبوجػػمبشلشػػالفباهػػـبت  ترػػ فبايهػػلب يافػػلوج فبتػػ بوػػ اثـب
اا  لدباثثالثيالفب تفبفالؿبتإلتلةبتثيربتفباثإ اسب اثرؤيالفب اثرت فب اثجتسفب إامباثشـ(فب

اببتفبف راتبياإ ؿباثتت ي اربإثمب  ا البثج لثـباثص لو فب اثش  باث إيدباثذيبيإدبتفبا  ارب
تتل يػػلتباثتت يػػ ارباثرفيصػػالفب يلصػػدب ػػذثؾبأ ػػهبر تػػلبيتػػ فب اث ا ػػ با اارا ػػ ب)ػػ باثتإاػػ افب ا 
اثتإا اباثا جيت بيلتدبغيرب ل ؿبثجت لثيالباإلثتار  يالب ايريدب ا  هبا ب ي لتبااارا ػيالبتتػلب

ت يػ اربيإدبتػفبا  اػراببتػفباث ا ػ فب)ػذابتػفبيهػالفب تػفبيهػالبأفػرابر تػلباتػ فبإتتل يػلتباثت
ب(.Bardi, J., 2019  يفالب ول لالبإلتتل يالبا  اراببتفبف راتباث ا  با اارا  ب 

أفباث ا ػػ با اارا ػػ بتػػفبارػػتهبو ػػلرةبوػػفب ا ػػ باػػـبإوػػلدةبإ اليػػهب تإلتلاػػهبوػػفبطريػػؽب
ب.(Stetz, M.C. et al., 2011: 22)اثتت ي ارب

 ا ػ با اارا ػ فب اثػذيب لثج الباإليطلثيػالبثجد ثػالبوجػمباثبVerisimile يرافدـبتصطجاب
ي  ػػ ب"تشػػل هبثجإليلػػالفبأ بتتلثػػؿبثألشػػيل باث ا  يػػال"فب ثػػذثؾباػػإفب)ػػدؼباث ا ػػ با اارا ػػ ب)ػػ ب
ي ؿباثترافدـبيفتربا بتؿبتلبيراكبا باث ي البا اارا يالفب تلبيل ـب ت لثياهب) بش  ب ا   ب

يػػػػزب لث ا  يػػػػالب إليلػػػػ فب ث ػػػػتلفبذثػػػػؾب  ػػػػدبأفبيتػػػػ فباث ا ػػػػ با اارا ػػػػ ب ل ػػػػؿبثجاصػػػػديؽب يات
(Marini, D., et al., 2012: 235)ب.بب
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ا  ػػًلبثلػػلت سبأترػػف ردب)ػػ ب"تإلتػػلةبت ثػػدةبوػػفببVirtual Reality اث ا ػػ با اارا ػػ ب
طريػػؽباثإلرػػ ببثصػػ ربأ ب ي ػػلتبثالثيػػالباا  ػػلدفب يتتػػفباثافلوػػؿبت هػػلب طريػػؽبا ػػد بإليليػػالب

ؿباثفػػػ ذةفبتػػ بشلشػػػلتب ط ي يػػالب  ارػػطالبأشػػػفلصبيرػػافدت فبت ػػػداتبإثتار  يػػالبفلصػػػالفبتثػػ
ب(..(Oxford Global Languages [OGL], 2014تز دةب ميهزةباراش لرات"بدافجيالفب  فلزاتب

  اإجيؿب  ضباثدرارلتب اث إ ثبي يدباافلؽبوجمبأفباث ا  با اارا  ب ي البافلوجيالبت ثدةب
بث ا  ب بثالثيالباا  لدباإلت ب ي البفيلثيالبأ بايريدًا فب(Yabuki, N. et al., 2006: 85تت ي اريًل

Lacrama, D.L. & Fera, D. 2007: 137ب بأإتدبMorris, L.D. et al., 2010: 660ف ف
ب ب91:ب2101رلثتلفف بإ لفباثرالو ف ب2101ف ب38: بفلثدب22-20:ب2101فبصالحبتإت دف ف
 ,StairفبPatelidis, V.S. & Vinciguerra, D.C., 2010: 151فب11-67ب:ب2101  اؿفب

R.M. & Reynolds, G.W., 2010: 465فب89:ب2100فبر  ابأ  بترجـفبMikropoulls, 

T.A. & Natsis, A. 2011: 769(ب اا تفب)ذكباث ي الب رل طبتا ددةبافلوجيالب إ لفباثرالو فب
ب(67ب:ب2101فبفلثدب  اؿفب38:ب2101

با باث  تباثإليل ب باإدثباثافلوالتب يفباث ي الب إ اسباثترافدـ وفببReal Timeتتل
:ب2118فب) ل بو دةبف ريفب02:ب2118 وال باثديفبو دباثإتيدفبرايالب أد اتبفلصالبطريؽبأيهزةبط

بStair, R.M. & Reynolds, G.W., 2010: 465ف633 بتإت دف بصالح ب2101ف فبببببببببببببببب20-22:
ـفب217:ب2100 ثيدباثإجفل يفب ـب لثت ليشال89:ب2100فبر  ابأ  بترج  ,Yabuki ا   تلسببب(فباش رباثترافد

N. et al., 2006, 100)فببStair, R.M. & Reynolds, G.W., 2010: 465فب217:ب2100فب ثيدباثإجفل يفب
ـفب (فب اتر هبف راتبإريالباش هباثف راتباثت لشرةباتلتًلب وال باثديفبو دباثإتيدفب89:ب2100ر  ابأ  بترج

با بتMorris, L.D. et al., 2010: 1(فب 02:ب2118 باثاإـت إا يلتب)ذكباث ي الب أإتدب(فب يراطي باثترافـد
ب(.ب91:ب2101رلثتلففب

أيتػفبفبPougnadoresse, S.D. et al., 2009: 336-340 خصػائص الواقػع االفتراضػي: 
 (009-019:ب2107فبأإتدباثرلو فب11:ب2101فبإرفبتهديفب00-01:ب2101اث طلرفب

ب-ثج ا  با اارا  ب تؿبص ركب أ  لدكبفصل صب تتيزاتبتثيرةبظهرتبام:
  باث ا  با اارا  بتفبة والتحكـ في محاكاة الواقعالسيطر با برروال بيتتفباثاإتـ :
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بتهلرااهفب ب اثادرببوجم ب ت ليشاه بتإلتلاه بوف با اًل ب أد ااهف باث ظلـ بأيهزة فالؿ
  الجيدكبتفبإيثباثرروالب اثص تب اثص رةب غير)لبتفباإلتتل يلتب فصل صباث ا  .ب

 بيتتفبثجتالتجواؿ داخؿ البيئة االفتراضية با بظؿبإتتل يلتباثاي ؿب اثريرب: رافدـ
دافؿباث ي البا اارا يالباثتإلتيالبثج ي الباثإليليالفباثدف ؿبإثمبيرـباإل رلففباث  صب
ا بأوتلؽباث إلرب اثتإيطلتفباثص  دبإثمبأوجمب تـباثي لؿب افط بتؿباثإ ايزب

  اا  لدباثزتل يالب اثتتل يال.ب

 با رافلدةبتفباث ا  باثفيلث ب تؿبأ  لدكبد(التعزيز بعمؽ وأبعاد الفراغ )ثالثية األبعا:
 اثثالثيالب ت ليشاهب تتلررالبااوتلؿباثتطج  الب شتؿبفيلث بأ بااارا  .ب

 باثتللييسبالعرض بمقاييس ونسب حقيقية ب رب ب  فس با اارا يال باث ي ال باصتيـ :
اثإليليالفب  تليلسبد يؽبيدًافبإيثب بيتتفبثجترافدـبأفبيالإظباثفرؽبا باثتللييسب

  يفباثإليلالب اثفيلؿ.ب

 بأص اباث ا  با اارا  بتيلً بالتواصؿ والمشاركة مع أشخاص في أماكف مختمفة:
ثجا اصؿبت باآلفريفبا بأتلتفبتفاجفالب هدؼباثتشلرتالبأ باثت لارالبأ بإامباثج بب

 ا بت لريلتب أث لببإثتار  يال.ب

 را ػػػ باػػػ باث لثػػػبب:بيػػػاـباصػػػتيـب ي ػػػلتباث ا ػػػ با ااتبسػػػيط الواقػػػع الحقيقػػػي المعقػػػد
ثافطػػ باثصػػ لبب ايػػل زباث ي ػػلتباثإليليػػالباثت لػػدةب ا رػػيطهلبتػػفبأيػػؿباث صػػ ؿبإثػػمب

  للطبيص بباث ص ؿبإثيهلبا باث ا  .ب

 بيتتػػفبارػػافداـباث ا ػػ با اارا ػػ باػػ باث تجيػػالباثا جيتيػػالب هػػدؼبتػػوفير الوقػػت والجيػػد:
 ا ايرباثيهدب اث  تب اثاتجفالباثتلديالبوجمباثت جـب اثتا جـ.ب

 ب ت ليشالباثإليلالبت هل.بالتفاعؿ مع مكونات البيئة االفتراضية: 

 بيتػػ اباث ا ػػ با اارا ػػ بارصػػالبثجا لتػػؿب اثتتلررػػالبتػػ باث ا ػػ باثإليلػػ ب شػػتؿبالفرديػػة:
 ارديبتتلب) باثإلؿبا باث ا  .ب

 ب )ػ باثلػدرةبالتفكير المكاني واكتشاؼ العالقات المكانية المنظورة باألحداث المكانيػة:
دراؾبأ  ػػػلدكب  رػػػ هب ا لرػػػ هبتػػػفبإيػػػثباثشػػػتؿب اثإيػػػـب اثجػػػ فببوجػػػمباصػػػ ر اثتتػػػلفب ا 
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تتل يلاهباثف يالبد رًابت يػرًاباػ ب  اثفط رةب غير)لفب يج بباث ا  با اارا  ب فصل صهب ا 
بترلودةباثفردبوجمبإدراؾباث ال الباثتتل يالب اثزتل يالبثألإداث.ب

اث ا ػ با اارا ػ بتم ػهب ا ػ ب ا ارب)ذكباثفصل صبثجفردباث ديدبتفباثفػرصبثجا لتػؿبتػ ب
تتل يلاػهبتػ ب ظريػالب إليل فب تفب) لباتتفبأ)تيالباثا ااؽب ػيفباث ا ػ با اارا ػ ب فصل صػهب ا 
اثػػا جـب  ظريػػػالبت لثيػػػالباثت ج تػػلتبتػػػفبإيػػػثبا رػػػال لؿب اثاإجيػػؿب اثافػػػزيفب ا رػػػاريلعفبتتػػػلب

ب.بInformation تلتباثا با رؼب  ظريالبت لثيالباثت جاا ااؽب)ذكباثفصل صبت ب ظريالباثا جـب
  االنغمػػػاسImmersiveبأيبأفباثترػػػافدـبيػػػ  تسب فتػػػركب ولجػػػهب إ ارػػػهبدافػػػؿب:

باث ي البا اارا يال.ب
  اإليضاحIllustrativeب ت  مبأفبا رضباثت ج تالب شتؿبا  يإ ب أتثرب صفًلب:

با باث ا  با اارا  .ب
 ػػػػػلث ي دب:بإلا هػػػػػلباػػػػػؤثرباػػػػػ بإدراؾباثفػػػػػردب اػػػػػرا طب لإلإرػػػػػلسبالقػػػػػدرة المعرفيػػػػػة 

ب ا   تلريال.
 (60بأ:2101فلثدب  اؿفبفب062:ب2118) ل بو دةفب): أىمية الواقع االفتراضي في العممية التعميمية

ال ـب رتييلتباث ا  با اارا  ب  لؿبإدراؾباثتا جـبإثمب ي البااارا يالبإثتار  يالفب  رضب
بإددبأ)تياهبايتلبيج :بت ليشالبااإداثباثيلريالبدافؿباث رتييالب تم هلبإليليالب  لثالث بيا

يرػػػل)ـبا ظيػػػؼبات  ث ييػػػلباث ا ػػػ با اارا ػػػ ب فلوجيػػػالباػػػ باثافلوػػػؿب ػػػيفباثتػػػا جـب اثتإاػػػ اب -0
 ا ليش لبثج ا  فب يص ببذثؾبا باثإليلال.باثا جيت فب  فلصالباثت   ولتباثدراريالباثا بااطجبب

 يالبا اارا يال.بتفبفالؿباثت ا ؼباثا جيتارلودباثطالبباثت جتيفبوجمبإاللفبتهلرةباثادريسب -2

اُلػػدـب رتييػػػلتباث ا ػػػ با اارا ػػػ باثا جػػيـباػػػ بصػػػ رةبيذا ػػػالباإاػػ يبوجػػػمباثتا ػػػالب اثارػػػجيالب -6
  ت ليشالباثت ج تلتب اثاإتـبايهل.ب

ي ارباث ا  با اارا  بتيلً بوتجيًلبثرروالباتارلبباثف راتفب ا ييؽباثفي ةب يفباثت راالب -2
ب إيرا هلبا ب فسباثجإظال.ب اط يلهلفبايا جـباثتا جـبتيفيالبأدا بتهلرةبت   ي الفبثـبيلـ 

أ ػهبيرػلودباثتا جتػيفباػ بب(Sherman & Hicks, 2000: 251-255)اػ بإػيفبأ ػلؼب -1
الإػػػالباثفػػػرصبثجتا جتػػػيفبث لػػػؿبأ باط يػػػؽباجػػػؾب ا رػػػافلدةبتػػػفباثف ػػػرةباثا جيتيػػػالباثرػػػل لالفب ا 
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 اثف راتبإثمباث ي الباثيديدة.ب

أفباث ا  با اارا  بيايابب(Dodd B.J. & Antonenko, P.D., 2012: 110) أ لؼب -3
با اارا يالفب باثدراريال بثجفص ؿ بتفاجفال ب ي لت باير ال بإتتل يال باثفدتال ب  ؿ ثجت جتيف

ب يراطي  فبأفبيإدد ابتيؼبأفبفصل صباثفص ؿباثدراريالباؤثربوجمبوتجيالباثا جـ.ب
 أنواع بيئات الواقع االفتراضي: 

بايتلبيج با  يابثهذكباا  اع:ب
فأإتػػدب23-22أ:ب2101تػػفباثدرارػػلتب اث إػػ ثب بت هػػلب فلثػػدب  اػػؿفبثلػػدباافػػؽباث ديػػدب

 ,.Kaphingst, K.A. et alفبScheucher, B. 2010: 7,8فب029-061:ب2101رلثتلففب

فبأإتػدباثإصػريفببWhyte, J. 2002: 5فبMahalingan, V. 2007: 5 فب225 :2009 
اث ا ػ با اارا ػمبوجػمبأ ػ اعبب(بMazuryk, T. & Gervautz, M. 1999: 5بف21:ب2112

بإيثبإددتبا   اعبتتلبيجمب:
 بSemi Immersive Virtual Reality الواقع االفتراضي شبو االنغماسي :  (0

 Immersive Virtual Realityالواقع االفتراضي االنغماسى :   (2

 Networked Based Virtual Realityالشبكات : بيئات الواقع االفتراضي القائمة عمى  (6

 Mixed Virtual Realityاالفتراضي المختمط "المزيد": بيئات الواقع  (2

 Networked Based Virtual Realityعمى الشبكات : بيئات الواقع االفتراضي القائمة  (5
 بNon Immersive Virtual Reality :الواقع االفتراضي الالنغماسي :  (3

ثإػلثمب ر ؼب اإدثبوػفب)ػذاباث ػ عب شػم بتػفباثافصػيؿبإيػثباػـبارػافداتهباػمباث إػثبا (7
ب ذثؾبتراولةبثفصل صبوي الباث إثب تالإظالباث لإثالفبثألطفلؿبأث ل باثاط يؽباث تجم.

 )ػػ بيشػػاتؿبوجػػمباط يلػػلتباث ا ػػ با اارا ػػ باث رػػيطالفب اثاػػ ب باإاػػ يبوجػػمبا  تػػلسب
تلتؿبثجتا جـبا ب ي الباث ا  با اارا  فب تذثؾب باإا يب)ذكباث ي لتبوجمبف راتبإريالبال ـب

أد اتباإلإرػػلسباثفلصػػالب ػػلث ا  با اارا ػػ فب ياتثػػؿب)ػػذاباث ػػ عباػػ باط يلػػلتبوجػػمبارػػافداـب
اث ا  با اارا  باث ريطالبثالثيالباا  لدب اثا بااػيابثجترػافدـب  وػًلبتػفباثافلوػؿب بياػ اارباػ ب

 ,.Whyte, J).ب يػػرابMultimedia Applicationاط يلػػلتباث رػػل طباثتا ػػددةباثالجيديػػالب
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أفبا   تػلسبت يػ دببScheucher, B. (2010: 8)  تلرػيالفب يػرابأ هب با يػدباب(4 :2002
ب(.ب2:ب2112ا اارا  ب أإتدباثإصريفب ثت هلبتإددةفب يتثؿب)ذاباث تطباثترإجالباثت د يالبثج ا  ب

 أىمية الواقع االفتراضي لألطفاؿ المصابوف بالشمؿ الدماغي: 
ثات  ث ييػلبيػز ًاب بيايػزأبيارـباث صػرباثإػلث ب لثرػروالباػ باثا ييػرب اثا يػرفب أصػ إتبا

تػػفبإيلا ػػلفبوصػػربيارػػلرعبايػػهباطػػ رباثاط يلػػلتب اثال يػػلتفبوصػػربأصػػ ابايػػهباث صػػ ؿبايب
ي ػلدب غير)ػلفب ااإػ ؿبايػهبو اثت ػلبإثػمب ت ج تالبرهاًلبتيررًاب ف ؿباايهزةباثذتيالبتفب) ااؼب ا 

ب ًلبيا جـب يدرس.بولثـبااارا  بي يشبايهلباثفردفب ياي ؿب يرلارب يا رؼبوجمبااشيل فب أي
  دبيل تبال يالباث ا  با اارا  ب تفاجؼب رل جهلبثال يلتبيتت  لبارفير)لبثفدتالباث جػـب
 اثتا جتػػيففباات  ث ييػػلباث ا ػػ با اارا ػػ ب)ػػ ب لرػػـبات  ثػػ ي بتشػػارؾبيفػػدـبتلاػػالباثتيػػل تب

يربترػ  ؽفباث جتيالب اثفدتيالب تفب ي هلبتيلؿبذ يبا إايليلتباثفلصالباثذيبيشهدبا)اتلتًلبغ
يهػػدؼبإثػػمبإييػػلدب رػػل ؿب طػػرؽبت لرػػ البثفدتػػالب)ػػذكباثف ػػلتبتػػفبااطفػػلؿفب  فػػصب لثػػذتربا ػػالب
ااطفػػػلؿباثتصػػػل  فب لثشػػػجؿباثػػػدتلغ فبإيػػػثبأفبثػػػديهـب صػػػ رباػػػ بتهػػػلراتباإلدراؾباث صػػػريفب

اثاػ بأتػدتبوجػمبااطفػلؿباثتصػل  فب لثشػجؿببMenken, C. et al., (1987)امتػدتبدرارػالب
طفػاًلب أ  ػإتبب22صػ رباػ بتهػلراتباإلدراؾباث صػريفب ات  ػتباث ي ػالبتػفباثدتلغ بثديهـب 

اث ال سبأفبااطفػلؿباثتصػل  فب لثشػجؿباثػدتلغ بإصػج ابوجػمبتا رػطلتبإرػيالبأ ػؿب تثيػربتػفب
بااطفلؿباث لدييفبا بافا لرباثتهلراتباث صريال.ب

 بإثػػمباليػػيـبتت  ػػلتباإلدراؾباثإرػػبSchmetz, E. et al., (2018) )ػػداتبدرارػػالب
اث صريبو دبااطفلؿباثذيفبي ػل  فبتػفباثشػجؿباثػدتلغ ب لرػافداـبا فا ػلراتباار  ػالبث طلريػالب

أظهػػػرتباث اػػػل سبأفبااطفػػػلؿباليػػػيـباثت لثيػػػالباإلدراتيػػػالباث صػػػريالب اثتتل يػػػالبثػػػدابااطفػػػلؿفب  ػػػدب
اثتصػػل  فب لثشػػجؿباثػػدتلغ بثػػديهـبويػػزبترػػاتربثتت  ػػلتباإلدراؾباثإرػػ ب اث صػػريفب درارػػالب

Ego, A. et al., (2015)اثاػ بأتػدتبوجػمب ػ ؼبتهػلراتباإلدراؾباث صػريبثػدابااطفػلؿبب
بباثتصل  فب لثشجؿباثدتلغ .

 ي ا رباإلدراؾباث صريبأ)ـبتيلؿبإدرات بثات يفباثف راتباإلدراتيالفبا فبطريؽباثيهلزب
جالباث صريب اث يف(بيراييبباثتخبثتلبيما بثهبايدرؾباثتر يلتفب ثذثؾباهـبا بإليالبثطرؽب دي
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ثجا  يػػػربوػػػفبرغ ػػػػلاهـفبثػػػذابثيػػػػمتباث لإثاػػػلفبإثػػػمبارػػػػافداـبال يػػػالباث ا ػػػػ با اارا ػػػ بثألطفػػػػلؿب
أ)تيػالبارػافداـببMeyns, P. et al., (2017)اثتصل  فب لثشػجؿباثػدتلغ بإيػثبأث اػتبدرارػالب

اث ا ػػػ با اارا ػػػ بثألطفػػػلؿباثتصػػػل  فب لثشػػػجؿباثػػػدتلغ فب اػػػـباإليػػػؽبت ػػػدؿبإييػػػل  بثجاػػػدريبب
بWeiss P.W. et al. (2014)ارا ػ بو ػهب ػلث الجباثط ي ػ باثالجيػديفب درارػالب ػلث ا  با ا

اثا بأتدتبوجمبارافداـباث ا  با اارا  بثاز يػدبااطفػلؿبذ يباثشػجؿباثػدتلغ ب فػرضباادا ب
ص اًلب إرتيًلب اثا باش هبااشيل ب ااإداثباث ا  يالفب يج ببت بتل  ػلتبااارا ػيالباػ ب ي ػالباػـب

اثاػػ بأشػػلرتبإثػػمبالوجيػػالببChen, Y. et al., (2018)ثتت يػػ ارفب درارػػالبإ شػػلؤ)لب  ارػػطالبا
اث ا ػػػ با اارا ػػػ باػػػ بترػػػلودةبااطفػػػلؿباثتصػػػل يفب لثشػػػجؿباثػػػدتلغ بوجػػػمباإرػػػيفباث ظيفػػػالب

اثاػ بتػلفبتػفبأ)ػـب ال يهػلبأفباث ا ػ ببSnider, L. et al., (2010)اثإرتيػالبثػديهـفب درارػالب
اتباث صػػػريالب اإلدراؾباثإرػػ ب اثتشػػلرتالبا ياتلويػػػالبا اارا ػػ بثػػهبأ)تيػػالباػػػ باإرػػيفباثتهػػلرب

 ,.Gunel, M.K. et alاثتصل  فب لثشجؿباثدتلغ فب درارالببؿ اث  اتؿباثشفصيالبثدابااطفل

اثاػػ بأتػػدتبوجػػمبأفباث ا ػػ با اارا ػػ بطريلػػالبوػػالجب  يػػالب ا لثػػالب ت يهػػالب تإ ػػرةبب(2014)
اػػ باثي ا ػػبببؿةباثام)يػػؿبثألطفػػلثألطفػػلؿباثتصػػل  فب لثشػػجؿباثػػدتلغ ب فلصػػالباػػ بتيػػلؿبإوػػلد

باثتفاجفالب اإريفباثتهلراتباثإيلايالب اثا لؿفب اثلدراتباثت رايالب اثارايهب اثاإفيز(.ب
تتػػػلبرػػػ ؽبيا ػػػابأ)تيػػػالبارػػػافداـبال يػػػالباث ا ػػػ با اارا ػػػ بثألطفػػػلؿباثتصػػػل  فب لثشػػػجؿب

اثصػػػ رباثػػػدتلغ باهػػػ بو ػػػلرةبوػػػفبال يػػػالباػػػ اربإإرلرػػػلتب ػػػلث ي دباػػػ ب ي ػػػالبإليليػػػالب ترػػػلودةب
 اثرر ـباثتاإرتالبثالثيالباا  لدب تالإظالباثتت ي ارفب اتتفباثطفؿبتػفباثا لتػؿبتػ باثتت  ػلتب

 اثت ي دةبا باجؾباث ي الفب ذثؾب ترلودةباجؾباثف البثاإريفبتهلراتباإلدراؾباث صريبثديهـ.ب

 فروض البحث:
يػلتبأطفػلؿباػر ؽبداثػالبإإصػل يًلب ػيفبتا رػط براػببدرببي صبوجمبأ هب"ا يدببالفرض األوؿ:

اثتيت وػػالباثايري يػػالباػػ باثليلرػػيفباثل جػػ ب اث  ػػديبثتهػػلراتباإلدراؾباث صػػريب تيت وهػػلباثتجػػمب
ب".بتتلباُللسب لثتليلسبثصلثاباثليلسباث  دي
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اػػػر ؽبداثػػالبإإصػػػل يًلب ػػيفبتا رػػػط براػػببدريػػػلتب:بيػػػ صبوجػػمبأ ػػػهب" با يػػدبالفػػرض الثػػػانى
اثاا  ػ بثتهػلراتباإلدراؾباث صػريب تيت وهػلبأطفلؿباثتيت والباثايري يالبا باثليلريفباث  ديب ب

ب.باثتجمبتتلباُللسب لثتليلس
 ثامنًا: إجراءات البحث: 

 [ عينة البحث: 1]
:باهػدؼباث ي ػالبا رػاطالويالبإثػمباثامتػدبتػفباثفصػل صباثرػيت تاريالبالعينة االسػتطالعية -1

 طفجػالبتػفب(بطفؿب00اثث لت(فبات  تباث ي البا راطالويالبتفب ب-اد اتباث إثب اثصدؽ
بب.بااطفلؿباثتصل  فب لثشجؿباثدتلغ 

ااطفلؿباثتصل  فب(بأطفلؿبتفب01:بات  تباث ي الباارلريالبثج إثبتفب العينة األساسية -2
(بدريػػالب71ب-11  رػػ البذتػػل ب (برػػ  اتب8 -7 تػػدابوتػػربزت ػػ بتػػفب ب لثشػػجؿباثػػدتلغ 

ا ايػدةب ػلثترتزباثار ػ يب تليلسبارػا ف ردب ي يػهبتػفب ا ػ با فا ػلراتباثفلصػالب لاطفػلؿباثت
 تإلاظالباإلرت دريالفب تؤررػالبدارباثإ ػلفبثجروليػالبب-ثجطف ثالب تجيالباثار يالبثجطف ثالباثت ترة

إيثباـبا را ل الب لثتجفلتباثفلصػالب تػؿبطفػؿبثجا ػرؼبوجػمبإػل اهـب ثجامتػدبا ياتلويالب
ببتفبصإالبافايلرباث ي الب  ل ًابوجمباثاشفيصباثتذت ربامباثتجؼباثفلصب هب.

ب[ أدوات البحث: )إعداد الباحثتاف(2]
المصحوب بإعاقة بالدماغيلدى األطفاؿ المصابيف بالشمؿ  البصريميارات اإلدراؾ قائمة  (1

  :عقمية بسيطة

اث صػػػريباثتال تػػػالبتهػػػلراتباإلدراؾباإديػػػدب إثػػػم اثلل تػػػال )ػػػذك اهػػػدؼ :اليػػػدؼ مػػػف القائمػػػة -أ
ب.ألطفلؿباثتصل يفب لثشجؿباثدتلغ ث

ب:بث  ل ب)ذكباثلل تالب لتتباث لإثالفب تلبيج :ائمةبناء ووصؼ الق -ب
اإديػػػدبتهػػػلراتباإلدراؾباث صػػػريباثاػػػ بيتتػػػفبا تياهػػػلبثػػػدابااطفػػػلؿباثتصػػػل يفب لثشػػػجؿب -6

 أايابثج لإثالباإلطالعبوجيهبتف:باثدتلغ بأث ل بتتلررالبأ شطالباث ر لتسفباذثؾبا ب   بتلب

ااطفػػػلؿباثتصػػل يفب لثشػػػجؿبباإلطػػالعبوجػػمباثت ػػػل)سباثدرارػػيالب اثتلػػػرراتباثاػػ بيا جتهػػل -2
اثػػدتلغ بدافػػؿبتػػدارسباثار يػػالباثفتريػػالفب شػػاللؽبتػػلبيا لرػػببت هػػلبتػػ بأ)ػػداؼباا شػػطالب
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 ثاإريفبتهلراتباإلدراؾباث صري.

  ػػػضباثتلػػػلييسب اثدرارػػػلتباثرػػػل لالبثت  ػػػ عباث إػػػثبتثػػػؿ:بدرارػػػالب رػػػلتيالبوفيفػػػ فب -1
وجػػمبتلػػلييسب(فبتتػػلباػػـباإلطػػالعب2102فب يػػال بوجػػ فب2106فبوجػػ باهػػلت فب2119

فبت صػػػػ ربصػػػػ لحفب2111تهػػػػلراتباإلدراؾباث صػػػػراب ت هػػػػلبافا ػػػػلرباثرػػػػيدباثرػػػػتلد   فب
 (.ب2100فبوزةبولايالفب2118

(بتإػػل ربأرلرػػيالباتثػػؿبتهػػلراتباإلدراؾب8 اشػػاتجتباثلل تػػالباػػ بصػػ راهلباثت د يػػالبوجػػمب  -3
ؽباث صػػريب إدراؾباثشػػتؿب اار ػػيالفباثػػذاترةباث صػػريالفباثاػػلزرباث صػػريباثإرتػػ فباإلغػػال

باثاتييزباث صريفباثارجرؿباث صري(.باث صريفبإدراؾبث لتباثشتؿفبإدراؾباث ال لتباثتتل يالفب
 صدؽ القائمة: -ج

اػػػـبوػػػرضب لتػػػتباث لإثاػػػلفب إرػػػلببصػػػدؽباثلل تػػػالب لرػػػافداـبصػػػدؽباثتإتتػػػيفبإيػػػثب
لثيلت ػػػلتباثتصػػػريالبتصػػػإ  ًلب تجيػػػلتباثار يػػػالب رػػػلاذةبااتػػػفب(بأرػػػالذب00 وجػػػمبوػػػددباثلل تػػػالب
 اثا ريػػػػػػؼباإليرا ػػػػػػ ببف اثهػػػػػػدؼبت ػػػػػػهبفاتهيديػػػػػػالبا ػػػػػػت تبا  ػػػػػػيإًلبثتيػػػػػػلؿباث إػػػػػػثب تلدتػػػػػػال

ب ا  دا بتالإظلاهـبإ ؿ:ببلف صد هبل هدؼباثامتدبتفبصالإياهبفثتصطجإلاه
 اإا ا باثلل تالبوجػمبتهػلراتباإلدراؾباث صػريباثر يرػيالب اثفرويػالباثاػ بيتتػفبا تياهػلب

 ثدابااطفلؿباثتصل يفب لثشجؿباثدتلغ .

 الباثج  يالب اث جتيالبثهذكباثتفل)يـ.د الباثصيلغ 

 بتدابت لر الب)ذكباثتفل)يـبثػدابااطفػلؿباثتصػل يفب لثشػجؿباثػدتلغ فبتػلبير  ػهبتػف
 .تهلراتباإلدراؾباث صريبتفبتفه ـبثتؿبإ لاالبأ با ديؿ

  ػػػػدب لتػػػػتباث لإثاػػػػلفب إرػػػػلبب رػػػػبباافػػػػلؽباثتإتتػػػػيفباثرػػػػلدةبأو ػػػػل ب)ي ػػػػالباثاػػػػدريسب
بتػفبتهػلراتباإلدراؾباث صػريفب ب لثيلت لتبوج بتؿب  رػبباافػلؽبباآلاػ بيػد ؿاثي  ػابتفهػـ 

باثدتلغ .ثدابااطفلؿباثتصل يفب لثشجؿبباث صريتهلراتباإلدراؾبإ ؿب ل تالباثتإتتيفب
ب
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 ( 1) جدوؿ
 لدى األطفاؿ المصابيف  البصريميارات اإلدراؾ حوؿ قائمة نسب اتفاؽ المحكميف 

 (11)ف=ية بسيطة المصحوب بإعاقة عقمبالدماغيبالشمؿ 
 انًفهىو و

 عدد 
 يزاث 
 االتفاق

 عدد 
 يزاث 
 االختالف

 َسبت 
 االتفاق

 % 

 انمزار 
ًُتعهك   ان
 بانًهارة

 ُتمبم 100000 0 11 إدران انشكم واألرضُت 1

 ُتمبم 100000 0 11 انذاكزة انبصزَت 2

 ُتزفض 22023 3 8 انتآسر انبصزٌ انحزكٍ 3

 ُتمبم 100000 0 11 اإلغالق انبصزٌ 4

 ُتمبم 100000 0 11 إدران ثباث انشكم 5

 ُتزفض 63064 4 2 إدران انعاللاث انًكاَُت 6

 ُتمبم 100000 0 11 انتًُُش انبصزٌ 2

 ُتمبم 100000 0 11 انتسهسم انبصزٌ 8

يتىسط انُسبت انكهُت نالتفاق عهً 
 انمائًت

52005% 

بث ػػػلتبإدراؾب-ث صػػػريباثإرتػػػ  أرػػػفرتب اػػػل سباثاإتػػػيـبوػػػفبصػػػ   البتهػػػلرا ب اثاػػػلزربا
تهػلراتببثلل تالباث هل يالباثص ربي  ا(ب0 باثشتؿ(بثدابوي الباث إثب  لثالث باـبإذاهب تجإؽ

 .اثتصإ بب إول البولجيالب ريطالبثدابااطفلؿباثتصل يفب لثشجؿباثدتلغ باإلدراؾباث صري

وب المصح الدماغيلدى األطفاؿ المصابيف بالشمؿ  البصريميارات اإلدراؾ مقياس  (2
 : بإعاقة عقمية بسيطة

ثدابااطفلؿبباث صريتهلراتباإلدراؾب:بيهدؼب)ذاباثتليلسبإثمب يلسباليدؼ مف المقياس -أ
 .اثتصإ بب إول البولجيالب ريطالباثدتلغ اثتصل يفب لثشجؿب

وجمباث ديدبتػفباثدرارػلتب اث إػ ثبباث لإثالفب:بث  ل ب)ذاباثتليلسباطج توصؼ المقياس -ب
تثػػؿبدرارػػالبب ت صػػ ربباث صػػريتهػػلراتباإلدراؾباثاػػ با ل ثػػتبت  ػػ عباث ر يػػالب ااي  يػػالب

 ,.Ego. A. et alفبفبKozois, N., 2013فب2100فبزي ػببتل ػ فب2118اثصػ لحفب

(بتتػلبSchmetz, E. et al., 2018فب2108فبأيتفباثهلديبتإت دب أإتدبش يبفب2015
 ب)ػذكباثدرارػلتبثليػلسباطج تباث لإثالفبوجمباثتليلرلتب اثتلػلييسباثاػ باػـبارػافداتهلباػ
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اث صريفب ي  اباثيد ؿباآلاػ ب صػؼبتليػلسبتهػلراتباإلدراؾباث صػريبتهلراتباإلدراؾب
بثدابااطفلؿباثتصل يفب لثشجؿباثدتلغ .

 ( 2جدوؿ )
 وصؼ مقياس ميارات اإلدراؾ البصري لدى األطفاؿ المصابيف بالشمؿ الدماغي

ب صلغتباث لإثالفبتيت والبتفباثا جيتلتبو دباط يؽباثتليلسباتثجتبا :
 بثػػػداباث صػػريباإلدراؾبياتػػ فباثتليػػلسبتػػػفبتيت وػػالبتػػػفباثتفػػرداتبالػػيسبتهػػػلرات

 اثدتلغ .ب لثشجؿباثتصل يفبااطفلؿ

 أر جالبا فايلربااطجببتفبااطفػلؿباثتصػل يفب لثشػجؿباثػدتلغ با فايػلربتػفب رػطبب
 ثالثالبتفردات.

 باثطفػؿباثتصػلبب لثشػجؿباثػدتلغ ب  ر الباإليل الب) ب فرهلب ر الباار جالفبإيثبيلػـ 
     بوالتالبوجمبا فايلرباثصإيابأ باإليل الباثصإيإال.

  تفردة(ب  ا  بدريالبثتؿبإيل البصإيإالفب ت  مبأفبتيتؿبب31يات فباثتليلسبتفب
بدريال(.ب31دريلتباثتليلسب 

 صدؽ المقياس: -ج
  المحكميف وصدؽ المحتوي لالوشي:صدؽ 

 لتػػػػتباث لإثاػػػػػلفب إرػػػػػلببصػػػػػدؽبتليػػػػػلسبتهػػػػػلراتباإلدراؾباث صػػػػػريب لرػػػػػافداـبصػػػػػدؽب
اػـبإيػثببLawshe Content Validity Ratio (CVR)اثتإتتيفب صدؽباثتإاػ يبثال شػ ب

لثيلت ػػلتباثتصػػريالبتصػػإ  ًلب(باارػػالذب 00 اػػ بصػػ راهباا ثيػػالبوجػػمبوػػددباثتليػػلسبوػػرضب
 اثا ريػػػػػػؼباإليرا ػػػػػػ ببف اثهػػػػػػدؼبت ػػػػػػهبف تلدتػػػػػػالباتهيديػػػػػػالبا ػػػػػػت تبا  ػػػػػػيإًلبثتيػػػػػػلؿباث إػػػػػػث
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تهػػػػلراتباإلدراؾباث صػػػػريبثػػػػداب هػػػػدؼباثامتػػػػدبتػػػػفبصػػػػالإياهب صػػػػد هبثليػػػػلسببفثتصػػػػطجإلاه
ـبإ ؿ:ببفب ريطالاثتصإ بب إول البولجيالببلغ ااطفلؿباثتصل  فب لثشجؿباثدت ب ا  دا بتالإظلاه

 اثتليلس.بتديب   حب تال تالبصيلغالبأر جال 

 باثتليلس   حبا جيتلتبتديب. 

 اثتليلس.بتديبتفليالبأر جال 

 ذثؾبإثميإالجبريلداتـب لاالبتلبار  هبإ بأ بإذؼبأا ديؿب. 

)ي ػػػػالباثاػػػػدريسبب  ػػػػدب لتػػػػتباث لإثاػػػػلفب إرػػػػلبب رػػػػبباافػػػػلؽباثتإتتػػػػيفباثرػػػػلدةبأو ػػػػل 
ثليػػلسباثتليػػلسببأرػػ جالتػػفبإيػػث:بتػػديباتثيػػؿباثتليػػلسببأرػػ جالتػػفببرػػؤاؿ لثيلت ػػلتبوجػػ بتػػؿب

ببتهلراتباإلدراؾباث صريبثدابااطفلؿباثتصل  فب لثشجؿباثدتلغ .
ثإرلبببLawsheتتلب لتتباث لإثالفب إرلببصدؽباثتإا يب لرافداـبت لدثالب  ش ب

تليػػلسببأرػػ جالتػػفببثتػػؿبرػػؤاؿبContent Validity Ratio (CVR) رػػ البصػػدؽباثتإاػػ يب
بتهلراتباإلدراؾباث صري.

تليػػػلسبب ت لتػػػؿبصػػػدؽب  شػػػمبارػػػ جال رػػػبباافػػػلؽباثتإتتػػػيفبباآلاػػػ بيػػػد ؿاثي  ػػػاب ب
بتهلراتباإلدراؾباث صري.

 ( 3) جدوؿ
 (11)ف=مقياس ميارات اإلدراؾ البصري  ألسئمة الوشىومعامؿ صدؽ نسب اتفاؽ المحكميف 
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    CVR  

       

       

       

       

       

       

أفب ربباافلؽباثرلدةبأو ل ب)ي الباثادريسب لثيلت لتبوجػ بتػؿباثرل ؽبيد ؿباثيا ابتفب
فبتتػػلبيا ػػاب%(011-80.82ااػػرا حبتػػلب ػػيفب اتباإلدراؾباث صػػريبتليػػلسبتهػػلرببأرػػ جالتػػفببرػػؤاؿ

تليػػػلسبتهػػػلراتباإلدراؾباث صػػػريب  رػػػ الببتػػػفباثيػػػد ؿباثرػػػل ؽباافػػػلؽباثرػػػلدةباثتإتتػػػيفبوجػػػمبأرػػػ جال
ب%(.ب92.727اافلؽبتجيالب ج تب 

بأرػ جالثال شػمبيا ػابتػفباثيػد ؿباثرػل ؽبأفبيتيػ بب(CVR) وفب ر البصدؽباثتإاػ اب
ااتا ب ليـبصدؽبتإا يبتل  ثالفبتتلب ج بتا رطب ر البصدؽباث صريببتليلسبتهلراتباإلدراؾ

اث لإثاػػلفبتػػفبأرا ببت  ػػدبارػػافلدب.(ب )ػػ ب رػػ البصػػدؽبتل  ثػػال1.811تتػػؿب ثجتليػػلسببااثتإاػػ ب
بتثؿ: ا ييهلتباثرلدةباثتإتتيفبتفبفالؿبتيت والبتفباثتالإظلتب

 ثاص ابأتثرب   إًل.اثتليلسببأر جالا ديؿبصيلغالب  ضب 

 الديـب   هلبوجمب  ض.بببث  ضباار جالإولدةباراي  

 (: تعديالت التى تمت فى مقياس ميارات اإلدراؾ البصرى4جدوؿ )ببببببببببببب

 التمييز البصرى
 ( 1نشاط :)ا ديؿبص رةباثطل ربثيت فبامب فسبا ايلك 
 ( 3نشاط :)ا ييرباثص ربإثمبإي ا لت 
 ( 7نشاط :)اجباثفلتهالباثتشل هالبت بص رةباثفلتهالباثامبأتلتها ييربااا لؿبإثمبا اتهفبيرا دؿبارافرب 
 ( 11نشاط :)ا ييرباثإر ؼبإثمباثشتؿباثتطل ؽبثج فباثجذابأتلتؾ 

 الشكؿ واألرضية
 ( 1نشاط :)الجيؿبو لصرباثص رة  
 ( 3نشاط :)ا ييربص رةباثريلرةبإثمبص رةبأ  ا 
 ( 8نشاط :)ارافراجبص رةباث لث  البالط 

 العالقات المكانية
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 باإت(ب–يرلر(بيرا دؿب ػ ا ؽبب–ذؼب يتيفبإ
 االغالؽ البصرى

 ( 1نشاط:)بارا داؿبص رةباثط ؽب ص رةبأ  اب أت رب
 تسمسؿ األحداث

  ب(بالجيؿبوددباثص ربإثمبثالثالبالط2ا ييرب شلطبب
  ب(بثص   اهبوجمبااطفلؿ9ا ييرب شلطب
  ب(بثص   اهبوجمبااطفلؿ01ا ييرب شلطب

 الذاكرة البصرية
  ب(بالجيؿباث  لصربإثمبأر  البالط6ييرب شلطب ا
  ب(با ييرباثإر ؼباإل يجيزيالبإثمبص ربتإر رال1ا ييرب شلطب

 :الصدؽ العاممي 

ُا دباثتهتالباارلريالبثجاإجيؿباث لتج ب) باإجيؿب يل لتباثتا يراتبثجا صؿبإثمبتت  لتب
فباث ظػريفب ياإػددب)ػذاباا ت هلباجؾباثتا يرات.بإيثبيلدـباثاإجيؿباث لتج ب ت ذجبوفباثاتػ ي

ب(.286بف2100اث ت ذجبتفباث ال لتباثفطيالب يفباثتا يراتب صالحبترادف
 اثاإجيػؿ  ثإرلبباثصدؽباث لتج بثتليلسبتهلراتباإلدراؾباث صريبارافدتتباث لإثاػلف

اارلرػػػيالب اثتت  ػػػلت  طريلػػػالبExploratory factor Analysis اث ػػػلتج با راتشػػػلا 
Principal Components Methodاثفلريتػلتس  طريلػال اثتإػل ر اػد ير تػ ب Varimx 

Methodبتتػػلبارػػافدتتباث لإثاػػلفبتليػػلسب لراجػػتب.Bartlett's Test of Sphericityب
فب(Field, A, 2009: 648)ثجامتػػدبتػػفبأفبتصػػف االبا را ػػلطب بارػػل ابتصػػف االباث إػػدة.ب

(فب1.10رػػا ابد ثػػالب داثػػالبإإصػػل يًلبو ػػدبتبBartlett's Test تل ػػتب اييػػالبتليػػلسب لراجػػتب
أيبأفبتصػف االبا را ػلطب ب التػال ارا ػلط ت ػلتالت تػف ا را ػلط فجػ بتصػف اال  )ػذابُيشػيربإثػم

 أرلًرػل يػ ار ارل ابتصف االباث إدةب أ هبي يدبارا لطب يفب  ضباثتا يراتبا باثتصػف االبتتػل

برلببتلبيج :اث لتج ؛ب وجيهب لتتباث لإثالفب إ اثاإجيؿ أرج ب رجيًتلبإإصل ًيلب رافداـ
 .بتصف االبا را لطلتبثتليلسبتهلراتباإلدراؾباث صري
 باثيذ رباثتلت البثتصف االبا را لطلتبثتليلسبتهلراتباإلدراؾباث صري.ب
 اشػػػ  لتبأ  ػػػلدبتليػػػلسبتهػػػلراتباإلدراؾباث صػػػريبوجػػػ باث لتػػػؿباث إيػػػدباث ػػػلاسبتػػػفب

 اثاإجيؿباث لتج .
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لطب ػػػػيفبأ  ػػػلدبتليػػػلسبتهػػػػلراتب دايػػػالبي  ػػػاباثيػػػد ؿباآلاػػػػ بتصػػػف االبت ػػػلتالتبا را ػػػ
باإلدراؾباث صري.

 ( 5جدوؿ )
 (11مصفوفة معامالت االرتباط بيف أبعاد مقياس ميارات اإلدراؾ البصري )ف=

       

       

       

       

       

       

       

بتهلراتباإلدراؾباث صري.با را لطلتبثتليلس ي  اباثيد ؿباآلا باثيذ رباثتلت البثتصف االب
 ( 6جدوؿ )

 (11الجذور الكامنة لمصفوفة االرتباطات لمقياس ميارات اإلدراؾ البصري )ف=

 

  

 
  

 
  

       

       

       

       

       

       

(بأفب يتػػالباثيػػذرباثتػػلتفباثػػذيبيتتػػفبأفبُيفرػػرباثا ػػليفب071ب:2116 يػػرابرػػ دب شػػيرب 
 بالؿب يتاهبوفب اإدبصإيا؛ب وجيهبيا ابتفباثيد ؿباثرل ؽب ي دبولتؿب اإدبالطبباثتج 

ُيفرػػرباثا ػػليفباثتجػػ فب  ػػدبإ)تػػلؿباث  اتػػؿباافػػرابافبيػػذ ر)لباثتلت ػػالبالػػؿبوػػفب يتػػالباث اإػػدب
اثصػػػإياب  ػػػذثؾبيتتػػػفباثلػػػ ؿبأفباثاإجيػػػؿباث ػػػلتج ب ػػػدبتشػػػؼبوػػػفب يػػػ دبولتػػػؿب اإػػػدبُيفرػػػرب

ااطفػػػلؿباػػػ بتليػػػلسبتهػػػلراتباإلدراؾباث صػػػري؛بثػػػذابيتتػػػفبأفبب%(بتػػػفبا ػػػليفبأدا 18.317 
 تإل رباث طلريالب دباش  تب هب ص رةبي )ريال.ب طجؽبوجيهبولتؿبتهلراتباإلدراؾباث صريفبإيثبأفب

تتػػلبُي ػػػيفباثيػػد ؿباآلاػػػ باشػػ  لتبأ  ػػػلدبتليػػلسبتهػػػلراتباإلدراؾباث صػػريبوجػػػ باث لتػػػؿب
باث إيدباث لاسبتفباثاإجيؿباث لتج .
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 ( 7جدوؿ )
 ( 11اإلدراؾ البصري عمي العامؿ الوحيد الناتج مف التحميؿ العاممي )ف=تشبعات أبعاد مقياس ميارات 

   

   

   

   

   

   

   

(؛ب وجيػػهبيا ػػابتػػفب1.61 اثاشػػ  باثتل ػػ ؿب اثػػداؿبإإصػػل يًلبييػػببأ بالػػؿب يتاػػهبوػػفب 
بنزادتب يتاهلبواثيػػد ؿباثرػػل ؽبأفبأ  ػػلدبتليػػلسبتهػػلراتباإلدراؾباث صػػريبأظهػػرتباشػػ  لتب

ب وػػزتبإيلف ػػب ػػفبرػػ  د.ب إإصػػل يلًببثالداباشػػ  لتباهػػ ب ثػػذثؾباث إيػػدبلث لتابوجم(ب1.61 
 (213ب:2112باثإتيدفبو د

 :صدؽ المقارنة الطرفية- 
 ا رػاطالويال اث ي ػال ارايػببأاػراد اػـ إيػث اثطرايػالف اثتللر ػال صػدؽ  ػإيرا  الاث لإثػ ت لتػ

 إرػب ا لزثيػلًب اراي ػلًببااطفػلؿباثتصػل  فب لثشػجؿباثػدتلغ طفػؿب طفجػالبتػفب(ب00  ـاث لث بوػدد)

ب0*اػػـبإرػػلببد ثػػالباثفػػر ؽب ػػيفباإلر ػػلو  ثػػـ فراتهػػلراتباإلدراؾباث صػػبدريػػلاهـباػػمبتليػػلس
ب-: اث ال سبي  إهلباثيد ؿباآلا فب( ابتهلراتباإلدراؾباث صرا ت فف ب اااوجمب ااد  ب تراف 

 تالميذدرجات رتب متوسطي ؽ بيف وداللة الفر ل  تني"ي"ماف و ج اختبار ئ( نتا8جدوؿ )
 (6)ف= ت اإلدراؾ البصرىمياراوا ومنخفض وامرتفع (اإلرباعي األعمى واألدني)

 يستىٌ
 اندالنت

 لًُت

"U" 

 لًُت

" Z" 
 يجًىع
 انزتب

 يتىسط
 انزتب

 انًتغُز انًجًىعت انعدد

 10553 صفز 0001
 اإلرباعٍ األدٍَ  3 2 6

 إدران انشكم واألرضُت0
 اإلرباعٍ األعهً 3 5 15

 10553 صفز 0001
 اإلرباعٍ األدٍَ  3 2 6

 انذاكزة انبصزَت0
 اإلرباعٍ األعهً 3 5 15

 انبصزي0 االغالق اإلرباعٍ األدٍَ  3 2 6 10553 صفز 0001

                                                           

1
%( من إجمالى عدد أفراد العٍنة الحاصلٍن على أعلً الدرجات فى 72ل اإلرباعً األعلً فى )ٌتمث  

 االختبار والعكس صحٍح بالنسبة لإلرباعً األدنً.
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 يستىٌ
 اندالنت

 لًُت

"U" 

 لًُت

" Z" 
 يجًىع
 انزتب

 يتىسط
 انزتب

 انًتغُز انًجًىعت انعدد

    

  اإلرباعٍ األعهً 3 5 15   

 20023 صفز 0001
 اإلرباعٍ األدٍَ  3 2 6

 انشكم0 ثباث إدران
 اإلرباعٍ األعهً 3 5 15

 10553 صفز 0001
 اإلرباعٍ األدٍَ  3 2 6

 انبصزي0 انتًُُش
 اإلرباعٍ األعهً 3 5 15

 10553 صفز 0001
 اإلرباعٍ األدٍَ  3 2 6

 انبصزي0 انتسهسم
 اإلرباعٍ األعهً 3 5 15

 10553 صفز 0001
 انًجًىع انكهٍ   اإلرباعٍ األدٍَ  3 2 6

يهاراث اإلدران  ألبعاد
 اإلرباعٍ األعهً 3 5 15 انبصزي

 يفب(ب1.10و دبترا يبد ثالب داثالبإإصل يًلب يدبار ؽبأ هبايا ابتفباثيد ؿباثرل ؽب
تهػلراتباإلدراؾبب ا ت فف ػب اتراف ػب(اإلر ػلو بااوجػمب ااد ػ  دريلتبأطفلؿببمبرابتا رط

 وجيهبيا ابتتػلبرػ ؽبأفبتليػلسبب؛اإلر لو بااوج أطفلؿباث صراب تيت وهلباثتجمبثصلثاب
و ػدب وػزتب ػفب ػإيلفبرػ  دب بتهلراتباإلدراؾباث صرابصلدؽب الًلبثصػدؽباثتللر ػالباثطرايػال

ب.(213ب:2112اثإتيدفب
بثبات المقياس: -د

 :Cronbach's alphaمعامؿ ثبات ألفا كرونباخ: 
 لرػػػافداـبطريلػػػالبأثفػػػلبباث صػػػريتهػػػلراتباإلدراؾب إرػػػلببث ػػػلتبتليػػػلسبباث لإثاػػػلف لتػػػتب

ب(بطفػػؿب طفجػػالبتػػف00تر   ػػلخب  ػػدباط يػػؽباثتليػػلسبوجػػمباث ي ػػالبا رػػاطالويالباث ػػلث بوػػدد)ل 
ب(.1.821فب  ج تب يتالبت لتؿبث لتباثتليلسبتتؿب ااطفلؿباثتصل  فب لثشجؿباثدتلغ 

 : Test Re-Test Methodمعامؿ ثبات إعادة التطبيؽ: 
 لرػػافداـبطريلػػالبإوػػلدةبباث صػػريتهػػلراتباإلدراؾب لتػػتباث لإثاػػلفب إرػػلببث ػػلتبتليػػلسب

(بطفػػػؿب00اث ػػػلث بوػػػدد)لب باثاط يػػػؽب ذثػػػؾب إوػػػلدةباط يػػػؽباثتليػػػلسبوجػػػمباث ي ػػػالبا رػػػاطالويال
 فلصؿبزت  ب دركبأر  ويففب  ج بت لتؿبث ػلتببااطفلؿباثتصل  فب لثشجؿباثدتلغ  طفجالبتفب

ب(.1.10 ) بت لتؿبث لتبداؿبإإصل يلًبو دبترا ابد ثالب **(ب1.873إولدةباثاط يؽبثجتليلسبتتؿب 
ب
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 المواد التعميمية
دراؾ البصرى لألطفاؿ برنامج الواقع االفتراضى لتحسيف بعض ميارات اال (1

 المصابييف بالشمؿ الدماغى المصحوب بإعاقة عقمية بسيطة.

اتػػػػ فب ر ػػػػلتسباث ا ػػػػ با اارا ػػػػمبتػػػػفبوػػػػددبتػػػػفباا شػػػػطالباثا جيتيػػػػالبثتهػػػػلراتباإلدراؾبببب
ب-اإلغػػػالؽباث صػػػريب-اث ال ػػػلتباثتتل يػػالب-اثشػػػتؿب اار ػػيالب-اثاتييػػػزباث صػػرياث صػػراب 

فب يات فباث شلطبتفبودةب  ااذبأ بشلشلتبا رضبتفب(اثارجرؿباث صريب-اثذاترةباث صريال
ب اثصػػػ رباثتاإرتػػػالب فالثهػػػلباثتػػػلدةباثا جيتيػػػالفب اثاػػػمبوػػػلدةباتػػػ فب لثصػػػ رباثثل اػػػالب اثررػػػـ 
ثجلطػػػػلتباثفيػػػػدي ب اثتػػػػلرا فب اثتػػػػؤثراتباثصػػػػ ايالفب   ػػػػدباإلطػػػػالعبوجػػػػمبااد يػػػػلتباثار  يػػػػالب

فب2112أإتدباثإصػريفبمب ت هلب اثتا جلالب ت لييرب أرسبإودادب رتييلتباث ا  با اارا 
أفبر ػ ابي رػؼبأ ػ ب2101فلثػدب  اػؿفب ف2101إ ػلفباثراػلو بفب ف2101أإتدبرػجتلففب

إرػفبفبGunel, M.K., et al., 2014فب2012بب ,.Marini, D. et alف2100ترػجـفب
 (.2107فبأإتدباثرلو ببف2101بفتهدي

 أسس بناء البرنامج
بارسباثامباـبتراولاهلبأث ل باط يؽباث ر لتس:ارا دباث ر لتسباثإلثمبإثمبتيت والبتفبا

 بثهؤ  ب باث تريال ب اثترإجال باثدتلغمف باثشجؿ باثتصل  ف بااطفلؿ بفصل صب رتلت تراولة
 ااطفلؿبإثمبيل ببا ايرباث  تباثتلامباثت لربب تارل هـبأ شطالباث ر لتس.

 ـب يراا  ي بتإا اباث ر لتسبثافلداباثتجؿبو دبااطفلؿب ـباث فريال. تلبيج مبإليلاه  ومبفصل صه

 بتلاالب بت  بثاا لرب باث ر لتس بأ شطال بام باثترافدتال ب اارلثيب با راراايييلت ا  ي 
 اإلايل)لتب اثلدراتب اثفر ؽباثفرديال.

 .ارافداـب  ضبا يلتبا ديؿباثرج ؾبتلثا زيزبثزيلدةبداا يالبااطفلؿب اإفيز)ـ 

 بت باا شطال بام ب اثادرج بااطفلؿ ب يف باثفرديال باثفر ؽ باثص بب تفبتراولة بإثم باثرهؿ ف
 اثتإر سبإثمباثتيرد.

 بيرا طب ر لتسباث إثب تإا ابدرار بتإددبإ تلبيت فب ل تًلبوجمبأ شطالباشتؿبتإا اب 
بولـبيشتؿباثرت زب ااشتلؿب اثص رب ااث افب ا ايل)لت.
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 تـ إعداد البرنامج وفقًا لممراحؿ التالية:
ي البثتلبي   مبأفبيإا يهباث ر لتسبتفب ايهلباـب   باثفط طباث ربمرحمة التصميـ:  -1

أ)داؼب تلدةبوجتيالب أ شطالبإيثبر مباث ر لتسبإثمباإريفب  ضبتهلراتباإلدراؾب
باث صرابثدابااطفلؿباثتصل  فب لثشجؿباثدتلغمبذ اباإلول الباث لجيالباث ريطال.

 تؿببااتثؿباا)داؼباإليرا يالبثج ر لتسب لا)داؼباإليرا يالباثفلصالباألىداؼ اإلجرائية:
 ر ؼبب (ب6يجرالب اثامباد ربإ ؿباإريفب  ضبتهلراتباإلدراؾباث صراب تجإؽبر ـب

ب-  رضبتيت والبتفباا)داؼباثفلصالب لث ر لتسب:
 اإريفبتهلرةباثاتيزباث صراب. -0

 اإريفبتهلرةباثشتؿب اار يال.ب -2

 اإريفبتهلرةباث ال لتباثتتل يال. -6

 اإريفبتهلرةباإلدراؾباث صراب. -2

 اث صريالب.باإريفبتهلرةباثذاترة -1

 اإريفبتهلرةباثارجرؿباث صراب. -3

ودادببمرحمة اإلعداد: -2  اـبايهلبايتي ب ايهيزبتاطج لتباثاصتيـبتفبصيلغالباا)داؼب ا 
باث رضب ب اثا زيزبتفبأص اتب ص ربثل االب تاإرتال.اثتلدةباث جتيالب اا شطالباثا جيتيالب تلبيجـز

اثفط طباث ري الباثامباـب   هلببامب)ذكباثترإجالباـباريتالبمرحمة كتابة السيناريو: -6
إثمبإيرا اتبافصيجيالب أإداثب ت ا ؼبا جيتيالبإليليالبوجمباث رؽبت باث   بامب

باإلوا لرب اـبإودادكب ايهيزكب ترإجالبا ودادبتفبتاطج لت.
اـبإودادب)ذكباثترإجالبت رتسبتافصصب ايهلباـبا فيذباثري لري بامببمرحمة التنفيذ: -4

ب-يتيالبتا ددةبافلوجيالب  دباـب   باثتإا ابتلاام:ص رةب رتييالب رل طبا ج
 محتوى البرنامج:   

ب32اشاتؿباث ر لتسبوجمبراالبتهلراتبارويالبتفبتهلراتباإلدراؾباث صراباشاتجتبوجمب
بد يلال.ب61يجرلتبأر  ويًلبثتدةبأر  البأشهرب اثتدةباثزت يالبثجيجرالبب2يجرالب  ا  ب

بثشجؿباثدتلغمباثتصإ  يفب إول البولجيالب ريطال.ا البااطفلؿبذ اباالفئة التى يقدـ ليا: 
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امب)ذكباثترإجالباـبورضباث رتييالبوجمبوددبتفباثتإتتيفبمرحمة التجريب والتطوير:  (2
بامبتيلؿبات  ث ييلباثإلر لتب طرؽباثادريسب اثطف ثالباثت ترةب هدؼباثاإريفب اثاط ير.

a.  قائـ عمى الواقع االفتراضي:البرنامج الصدؽ 

(ب00صػػ راهباا ثيػػالبوجػػمبوػػددب باػػ باثلػػل ـبوجػػمباث ا ػػ با اارا ػػ اث ر ػػلتسباػػـبوػػرضب
لثيلت ػػػػلتباثتصػػػػريالبتصػػػػإ  ًلب تلدتػػػػالباتهيديػػػػالبا ػػػػت تبتجيػػػػلتباثار يػػػػالب تػػػػفبأرػػػػلاذةبأرػػػػالذب

ا  ػػػيإًلبثتيػػػلؿباث إػػػثفب اثهػػػدؼبت ػػػهفب اثا ريػػػؼباإليرا ػػػ بثتصػػػطجإلاهفب هػػػدؼباثامتػػػدبتػػػفب
اث صػػػريبثػػػديبااطفػػػلؿبباإلدراؾاتب  ػػػضبتهػػلربإرػػػيفبصػػالإياهب صػػػدؽب  ل ػػػهب  دراػػهبوجػػػمبا

اث ر لتسببوجماثرلدةباثتإتتيفبباافلؽ ي  اباثيد ؿباآلا ب رببفباثتصل  فب لثشجؿباثدتلغ 
 .اثلل ـبوجمباث ا  با اارا  

 ( 9جدوؿ )
 (11)ف= عمى البرنامج القائـ عمى الواقع االفتراضيالسادة المحكميف  اتفاؽنسب 
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يا ػػػابتػػػفباثيػػػد ؿباثرػػػل ؽبأفب رػػػ البا افػػػلؽباثتجيػػػالبتػػػفب  ػػػؿباثرػػػلدةباثتإتتػػػيفبوجػػػ ب
 )ػ ب رػ الباافػلؽبتراف ػال؛بب%(96.32 ج ػتب باث ر لتسباثلل ـبوجػمباث ا ػ با اارا ػ صالإيالب

 رُيرفربو هلباث إث.باثا ثجاط يؽب اث ث ؽب لث ال سبباث ر لتستتلبُيشيربإثمبصالإيالب

بفترة تطبيؽ البرنامج:
(بأاب0/2/2109:بب0/01/2108اـباط يؽباث ر لتسبتفبفالؿباثفصؿباثدرارمباا ؿب 

تمباثترتزباثار  ابشه رب ا تفباإلفا لرباث  داب  دباـباثاط يؽبتفب  ؿبت جب2  ا  ب
بثجطف ثالب تؤررالبدارباثإ لفبثجروليالبا ياتلويالباإتبإشراؼباث لإثالف.

 الفنيات المستخدمة فى البرنامج:
بط ي الب فصل صبوي الباث إثب )م:ارا دباث ر لتسبإثمبتيت والبتفباثف يلتباثامبااال ـبت ب

 :راا (ب اثث ل بوجيهبأ ب ب-) بإثل الباثطفؿبوجمبأدا باث شلطب تجتالبطي الب شلطرببالتعزيز
 ت إهب)ديالبت لر البأ ب  ضباثإج ابتتلبي ززبأدا هب يدوتهب يدا هبإثمباترارباث شلط.

 :)ب الجيدكب )ذكباث تجيالببالنمذجة )التعمـ بالتقميد )مبتشل)دةباثطفؿبث ت ذجبت يفبثـبيلـ 
 ا دبأرلريالبامبت ظـبتراإؿباثا جـ.

 :ارصب تإل  تبا جـباا)داؼب  لثالثمباص اببتفبفالؿباثاتراربثت اباثطفؿبودةبالتكرار
ب اإلدراؾب باثاذتر بوجم باثطفؿ ب درة باإريف ب اهدؼبإثم بالوجيال ب أتثر بأرهؿ باثا جـ وتجيال

  يفاجؼبوددباثاتراربتفبطفؿبآلفربإربباثف الباث تريالب اثفر ؽباثفرديالب يفبااطفلؿ.

 التقويـ فى البرنامج:
بل يـبوجمبودةبتراإؿبتلآلا : ثلدبر و بامبال يـباث ر لتسبأفبياـباثا

:ب ياـب  ؿباث د بامبالديـباث ر لتسفبوفبطريؽباط يؽبتليلسبتهلراتبالتقويـ القبميب
ب ذثؾب باث ريطال؛ باث لجيال باإلول ال بذ ا باثدتلغم ب لثشجؿ باثتصل  ف بثألطفلؿ باث صرا اإلدراؾ

 ثاإديدبتلبثديهـبتفبتهلرات.

 ؿباادا باثف ج بثألطفلؿبامباا شطال. ياـبأث ل باث ر لتسبتفبفالبالتقويـ التكويني:

 :ب ذثؾب اط يؽباثتليلسب  دبا  اهل بتفباط يؽباث ر لتسبت لشرًة.التقويـ البعدي



 

   

  
 جامعة بين سويف
 جملة كلية الرتبية

 عدد ابريل
 0202اجلزء االول 

3:6 

:ب إولدةباط يؽباثتليلسب  دبت مبشهربتفباط يؽباث ر لتس؛بثجامتدبتفبالتقويـ التتبعي
بالوجيالباث ر لتسب  لل بااثر.

 :رىانتائج البحث ومناقشتيا وتفسيعاشرًا: 
افا لربصإالبار ضباث إثب افريرب ت ل شالباث ال سبامبباث لإثالفبا ب)ذاباثيز ا ل ؿبا

ب.ب اثدرارلتباثرل لالباث ظري   باإلطلرب
 داياًلباواتدتباث لإثالفبامباثاإجيؿباإلإصل  بثج يل لتبثجامتدبتفبصإالبار ضباث إثب

ب:اآلايالاارلثيبباإلإصل يالب تفبودتهلبوجم
إيثبُي دبإفا لرب" يجت ترف"بث ي ايفبغيػربترػالجايفببWilcoxonافا لرب يجت تر فب -7

ث ظيركبتفبا فا لراتباثت جتيالبتثؿبافا لرب"ت"بث ي ايفبغيربترالجايففبا بإلؿبودـبب ديالًب
 .(218:ب2101بف صالحباثديفبوالـبافا لرب"ت"بث ي ايفبترا طايفاإلؽبا اارا لتباثالزتالبإليرا ب

ثجا ػػػرؼبوجػػػمبإيػػػـباػػػمثيرباث ر ػػػلتسباثلػػػل ـبوجػػػمباث ا ػػػ بب(η2)إيػػػـباثاػػػمثيربتر ػػػ بإياػػػلب -8
ا اارا ػػػ باػػػمباإرػػػيفب  ػػػضبتهػػػلراتباإلدراؾباث صػػػريبثػػػديبااطفػػػلؿباثتصػػػل  فب لثشػػػجؿب

بCohen (1988)(فبإيػثبيػريبتػ )يفب0ب-اثدتلغ فب اارا حب يتالبإيـباثامثيربتفب صػفر
(بإيـباػمثيربتا رػطفب1.6(با   بإيـبامثيربت ففضفب ي تلبا   باثليتالب 1.0أفباثليتالب 

ـبامثيربتراف ب(ب1.1ا بإيفبا   باثليتالب  ب.ب(Corder, G. & Foreman, D., 2009: 59)إي
اث لإثاػػػلفباػػػ باثاإجيػػػؿباإلإصػػػل  بثج يل ػػػلتبإزتػػػالباث ػػػراتسباإلإصػػػل يالببت  ػػػدبارػػػافدت
ً عرض النتائج إلجراء( وذلل SPSS 20ثج ج ـبا ياتلويالب  ٌل ٍوا  ٍت، وف  وتفسٍرها: الوعالجاث اإلحصائ

  :األوؿاختبار صحة الفرض  (1

اثتيت وػالببأطفػلؿي صبوجمبأ هب"ا يدبار ؽبداثالبإإصػل يًلب ػيفبتا رػط براػببدريػلتب
 اث  ػػديبثتهػػلراتباإلدراؾباث صػػريب تيت وهػػلباثتجػػمبتتػػلباُلػػلسبباثل جػػ اثليلرػػيفبباػػ اثايري يػػالب
ب".اث  ديثصلثاباثليلسب لثتليلسب

 Wilcoxonاث لإثاػػػلفبافا لر" يجت ترػػػ ف"ب   فا ػػلربصػػػإالب)ػػػذاباثفػػػرضبارػػػافدتتب

Signed Ranks Testاثتيت وػػالببأطفػػلؿراػػببدريػػلتببتا رػػط (بثإرػػلببد ثػػالباثفػػرؽب ػػيفب
ٍاسثتهلراتبب اث  ديباثل ج اثليلريفببا اثايري يالب   .اإلدراك البصري وهجوىعها النلى موا تُقاس بالوق
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اث ر ػلتسباثلػل ـبوجمبإيػـباػمثيربثجا رؼب (η2)تتلب لتتباث لإثالفب إرلببإيـباثامثيرب
وجػػمباث ا ػػ با اارا ػػ باػػمباإرػػيفب  ػػضبتهػػلراتباإلدراؾباث صػػريبثػػديبااطفػػلؿباثتصػػل  فب

ب.ب لثشجؿباثدتلغ 
ب:اثيد ؿباآلا  اث ال سبي  إهلب
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 ( 10جدول )
( ولًُت حجى انتؤثُز ندالنت انفزوق بٍُ يتىسطٍ رتب Zَتائج اختبار وَهكىكسىٌ ولًُت )

ل انًجًىعت انتجزَبُت فٍ انمُاسٍُ انمبهٍ وانبعدٌ نًهاراث اإلدران انبصزٌ درجاث أطفا
 (10ويجًىعها انكهً كًا ُتماص بانًمُاص )ٌ=

 حجى انتؤثُز

(η2) يستىي 
 اندالنت

 لًُت

" Z" 
 يجًىع
 انزتب

 يتىسطاث
 انزتب

 انعدد
تىسَع 
 انزتب

 االَحزاف
 انًعُارٌ

 انًتىسط
 انحسابٍ

 انًتغُز انمُاص

 نمًُتا اندالنت

 20818 0001 00630 يزتفع
0000 

55000 
0000 
5050 

0 
انزتب 
 انسانبت

1.12 
1..1 

1.1. 
0.2. 

قبلً ل  ا
لبعدي  ا

انتًُُش 
 انبصز0ٌ

10 
انزتب 
 انًىجبت

0 
انزتب 
 انًتعادنت

 20825 0001 00633 يزتفع
0000 

55000 
0000 
5050 

0 
انزتب 
 انسانبت

1.11 
..00 

1.0. 
0.0. 

قبلً ل  ا
لبعدي  ا

انشكم 
 واألرضُت0

10 
انزتب 
 انًىجبت

0 
انزتب 
 انًتعادنت

 20512 0005 00562 يزتفع
3000 

52000 
3000 
502 

1 
انزتب 
 انسانبت

1..0 
1.71 

1... 
0... 

قبلً ل  ا
لبعدي  ا

انعاللاث 
 انًكاَُت0

5 
انزتب 
 انًىجبت

0 
انزتب 

 ادنتانًتع

 20622 0001 00555 يزتفع
0000 

45000 
0000 
5000 

0 
انزتب 
 انسانبت

1.20 
1.00 

1... 
0.1. 

قبلً ل  ا
لبعدي  ا

اإلغالق 
 انبصز0ٌ

5 
انزتب 
 انًىجبت

1 
انزتب 
 انًتعادنت

 20816 0001 00630 يزتفع
0000 

55000 
0000 
5050 

0 
انزتب 
 انسانبت

1... 
1... 

1... 
0... 

قبلً ل  ا
لبعدي  ا

انذاكزة 
 انبصزَت0

10 
انزتب 
 انًىجبت

0 
انزتب 
 انًتعادنت

 20812 0001 00625 يزتفع
0000 

55000 
0000 

55000 

0 
انزتب 
 انسانبت

7.77 
7..1 

1... 
0... 

قبلً ل  ا
لبعدي  ا

انتسهسم 
 انبصز0ٌ

10 
انزتب 
 انًىجبت

0 
انزتب 
 انًتعادنت

 20805 0001 00622 يزتفع
0000 

55000 
0000 

55000 

0 
انزتب 
 انسانبت

.... 

..00 
1.... 
..... 

قبلً ل  ا
لبعدي  ا

لمجموع  ا
كلى ل  ا

10 
انزتب 
 انًىجبت

0 
انزتب 
 انًتعادنت
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فب1.11د ثػػالب باا يػػدباػػر ؽبداثػػالبإإصػػل يًلبو ػػدبترػػا ببيا ػػابتػػفباثيػػد ؿباثرػػل ؽبأ ػػه
ب اث  ػػديباثل جػػ اثليلرػػيفبباػػ اثتيت وػػالباثايري يػػالببأطفػػلؿراػػببدريػػلتببا رػػط ت ػػيفبب(1.10

اإلغػالؽبب-اث ال ػلتباثتتل يػالب-اثشػتؿب اار ػيالب-اث صػرياثاتييػزبثتهلراتباإلدراؾباث صريب 
ثصػلثاباث صػري(ب تيت وهػلباثتجػمبتتػلباُلػلسب لثتليػلسباثارجرػؿبب-اثذاترةباث صريالب-اث صري

 اثليلسباث  دي.

اث ر ػػػػلتسباثلػػػػل ـبوجػػػػمباث ا ػػػػ ب (η2)إيػػػػـباػػػػمثيربأفبتػػػػفباثيػػػػد ؿباثرػػػػل ؽبيا ػػػػابتتػػػػلب
ا اارا ػػػ باػػػ باإرػػػيفب  ػػػضبتهػػػلراتباإلدراؾباث صػػػريبتتػػػلباُلػػػلسب لثتليػػػلسبثػػػديبااطفػػػلؿب

(ب )ػػ بإيػػـباػػمثيربترافػػ فبأيبأفب رػػ الباثا ػػليفباػػ ب1.327اثتصػػل  فب لثشػػجؿباثػػدتلغ ب جػػ ب 
ثاػػ باريػػ بثج ر ػػلتسباثلػػل ـبوجػػمباث ا ػػ با اارا ػػ ب اباثتيتػػ عباثتجػػمبثتهػػلراتباإلدراؾباث صػػري

ب%(.32.7) ب 
 وج بتل)رب تهلب)ذكباث اييالبت ب  ضب ال سباثدرارلتب اث إ ثباثرل لالبتثؿبدرارالب اافؽب

ب(.Schmetz, E. et al., 2018فب Meyns, P. et al., 2017فبEgo, A. et al., 2015فب2100اؤادفب
ب:مري باث لإثالفب)ذكباث اييالبإثاُب ب
 ا لثيالباث ر لتسباثلل ـبوجمباث ا  با اارا  با باإريفب  ضبتهلراتباإلدراؾباث صػريب

ثدابااطفلؿباثتصل يفب لثشجؿباثدتلغ باثذابفرجبوفباإلطلرباث يؽبثجت هسباثدرارػمب
  ػػػدـباا شػػػطالباثا جيتيػػػالبوجػػػمب)ي ػػػالبأشػػػتلؿبثالثيػػػالباا  ػػػلدباػػػمباث ا ػػػ با اارا ػػػمباثاػػػمب

 رةب اثإرتالبتتلبأدابإثمبداا يالباثا جـبثديهـ.ايت ب يفباثص تب اثص ب

 ا ايربتثيراتبأ رببإثمباث لثـباث ا  مبثألطفلؿبتؿب)ذابتتفبااطفلؿبتفبتشل)دةباث لثـب
 اثتإيطب هـب م فرهـب افلوجهـبت هبتتلبأدابإثمباإرلرهـب لإل يلزب اثثلالب لث فس.

 اثتراإؿباثتاالثيالبث  ل هلبب  ل ب ر لتسباث ا  با اارا مبوجمبأرسبوجيتالبصإيإالب اا لع
 اثتصل  فب لثشجؿباثدتلغمب وي الباث إث(. شتؿبتإتـبت بتراولةبفصل صبا البااطفلؿب

 ارافداـباث لإثالفبإثمباثا زيزباثف رابا شطالباث ر لتسبتتلبإفزبااطفػلؿبإثػمبارػاتتلؿب
اا شػػطالب وػػدـبا إرػػلسب لثتجػػؿبإيػػثبتل ػػتبا ػػل مباث لإثاػػلفبتػػفب  ػػضباثصػػػ   لتب

ل باط يػػؽباث ر ػػلتسباػػمب  ػػضبا شػػطالباإلغػػالؽباث صػػراب ا شػػطالباث ال ػػالب ػػيفباثشػػتؿباث ػػ
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 اار يالب اثاذترباث صراب ثتفب ػلثاترارباث شػلطب ارػافداـباث تذيػالب ػدأبإػد ثباثاطػ رب
 امباث ديدبتفباثتهلراتبب.

 ي دبأثرب)ػلـب د ربت يػرب رػافداـبا يػلتباث ػراتسبتال يػالباث تذيػالباػ بأ شػطالباث ر ػلتسب 
رلودبااطفلؿبوجمباثلدرةبوجمباثر طب يفباثصػ رب تيفيػالبا فيػذباثفطػ اتب اػـبا فيػذببتتل

ا يػػالباث تذيػػالبوجػػمبتلاػػالبا شػػطالباث ر ػػلتسبتثػػؿبا شػػطالبا إػػثبوػػفباتتجػػالباثشػػتؿب اث ػػلبب
اثاطل ؽب اث لبباثاشل هب ا فاالؼب اث لبباثاص يؼب اث لبباثذاترةب غير)لبتفبااث لبب

  لتسباثتلدـبتتلبادابإثمباثاإرفباثادرييمبثالطفلؿبب.باثامباـبارافداتهلبامباث رب

 :الثانياختبار صحة الفرض  (2

بأطفػػػػلؿا يػػػػدباػػػػر ؽبداثػػػػالبإإصػػػػل يًلب ػػػػيفبتا رػػػػط براػػػػببدريػػػػلتب بيػػػػ صبوجػػػػمبأ ػػػػهب"
 اثاا  ػ بثتهػلراتباإلدراؾباث صػريب تيت وهػلباثتجػمبباث  ػدياثليلرػيفببا اثتيت والباثايري يالب
ب".تتلباُللسب لثتليلس

 Wilcoxon" يجت ترػػ ف"ببلربصػػإالب)ػػذاباثفػػرضبارػػافدتتباث لإثاػػلفبافا ػػلر  فا ػػ

Signed Ranks Testاثتيت وػػالببأطفػػلؿراػػببدريػػلتببتا رػػط ثإرػػلببد ثػػالباثفػػرؽب ػػيفبب
ثتهػلراتباإلدراؾباث صػريب تيت وهػلباثتجػمبتتػلباُلػلسبب اثاا  ػ باث  ػدياثايري يالبا باثليلريفب

ب:ا اثيد ؿباآل اث ال سبي  إهلبب لثتليلسف
 ( 11جدول )

( ندالنت انفزوق بٍُ يتىسطٍ رتب درجاث أطفال Zَتائج اختبار وَهكىكسىٌ ولًُت )

انًجًىعت انتجزَبُت فٍ انمُاسٍُ انبعدٌ وانتتبعٍ نًهاراث اإلدران انبصزٌ ويجًىعها 
 (10انكهً كًا ُتماص بانًمُاص  )ٌ=

 Z 
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ب(1.11د ثػالب باا يدباػر ؽبداثػالبإإصػل يًلبو ػدبترػا ب ببيا ابتفباثيد ؿباثرل ؽبأ ه
ثتهػلراتبب اثاا  ػ باث  ػدياثليلرػيفبباػ تيت وػالباثايري يػالباثبأطفػلؿراببدريلتببتا رط  يفب

ب-اإلغالؽباث صراب-اث ال لتباثتتل يالب-اثشتؿب اار يالب-اث صرياثاتييزباإلدراؾباث صريب 
باث صري(ب تيت وهلباثتجمبتتلباُللسب لثتليلس.اثارجرؿبب-اثذاترةباث صريال

ت ص رب بثباثرل لالبتثؿبدرارال اافؽب)ذكباث اييالبت ب ال سباث ديدبتفباثدرارلتب اث إ ب
 ,.Ego A. et alفب2100فبوزةبو دباثرإتففب2100فبزي ببتل  فب2118ص لحفب

فبإي لسبتتلؿفب2108فبأيتفباثهلديب أإتدبش يبفبKozeis, N. et al., 2015ف2015
 ال سباث ديدبتفباثدرارلتب اث إ ثباثرل لالبتثؿبب)ذكباث اييالبت اي لب اافؽبب(2108
 & .Patelidis,V.SفبStair,R.M. & Reynolds,G.W.,2010 بدرارال

Vinciguerra,D.C. 2010فبSchmetz, E. et al., 2018فب(Weiss P.L et al. 

إيثبأتد ابوجمبأفبارافداـبت ظ تالباث ا  با اارا  بتلفبثهلبامثيربوجمبب2014
إداثبااطفلؿبذ يباثشجؿباثدتلغ بتفبفالؿبارصباادا بص ايًلب إرتيًلفب اثا باش هباا

اثشتؿبب- ااشيل باث ا  يالبإثمبإد ثبالدـبا بتهلراتباإلدراؾباث صريب اثاتييزباث صري
 .ب اثارجرؿباث صري(ب- اثذاترةباث صريالب-اإلغالؽباث صريب-اث ال لتباثتتل يالب- اار يال

بتتلباري ب)ذكباث اييالبإثم:
 رةبإرػيالبإيػثباثادرجباػ باا شػطالبتػفبإيػثباثرػه ثالبإثػمباثصػ   الب اتػرارباا شػطالب صػ 
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ا ػػت تبت ظػػـباا شػػطالبأث ػػلبب تػػذثؾبصػػ رابتج  ػػالبايػػذببا تا ػػلكبااطفػػلؿب صػػريلب ذثػػؾب
 هػػػػدؼباإرػػػػيفب  ػػػػضبتهػػػػلراتباإلدراؾبثػػػػديهـب ذثػػػػؾب تػػػػلبيا لرػػػػببتػػػػ بوي ػػػػالباثدرارػػػػالبتػػػػفب
ااطفػػلؿبذ اباثشػػجؿباثػػدتلغمباثتصػػإ بب إول ػػالبولجيػػالب رػػيطالبتتػػلبتل ػػتبثطريػػؽبوػػرضب

اػػمباإليػػؽباثهػػدؼباارلرػػمبتػػفباث إػػثباثإػػلثمب ذثػػؾباػػـبتػػفباثصػػ رب ااث ػػلببد راب ػػلرزاب
فػػالؿبا  يػػ ب ا رػػيطبااشػػتلؿباثتلدتػػالبثاطفػػلؿب اي ػػلباثرػػه ثالباػػمبا فيػػذباا شػػطالباثت يػػهب

 إثيهـب  لثالثمبأدابإثمباثاإرفباثتطج ب.

 ارػػافداـباث ا ػػ با اارا ػػمبأدابإثػػمباػػ ايربت ػػدأباثػػا جـباثترػػاترب  لػػل بأثػػرباثػػا جـب تػػلبيػػ اركب
 فبتر  الب ا  عبامبأ شطالباث ر لتس.ت

 دباا ػاباي ػلبأفبالػ يـبااطفػلؿبتػلفبثػهبوظػيـباآلثػربتػفب  ػؿباث لإثاػلفبتتػلبرػلودب  
 .وجمباإديدب للطباثل ةب اث  ؼبثدابااطفلؿبامبتؿبيجرالبتفبيجرلتباث ر لتسبب

 تلب  ػدبا  تلسبااطفلؿبامبأ شطالباث ر لتسبت باترارب)ذاباثادريبب هدؼباراتراربأثركبإثمب
 شه ر.ب2ا  اهل بتفباث ر لتسفب اراترارباط يؽباث ر لتسبثفارةبزت يالبت يرةب صؿبإثمب

ارػاتراربأثػرباث ر ػلتسباثلػل ـبوجػمباث ا ػ با اارا ػ بثاإرػيفبإثػمبباػل سري باث لإثالفب)ػذكباث اُب ب
يػالب  ضبتهلراتباإلدراؾباث صريب ت هػلباثاتييػزباث صػريفب اثشػتؿب اار ػيالب اث ال ػلتباثتتل 

باط يؽبيجرلتباث ر لتس. اإلغالؽباث صريب اثذاترةباث صريالب اثارجرؿباث صريب  دبا  اهل بتفب
 توصيات البحث: 

i. ـباث ا  با اارا  با باث تجيالباثا جيتيال.با )اتلـب ا ويالباثلل تيفبوجمبوتجيالباثا جيـب   م)تيالبارافدا

ii. ب ب با الج بتيفيال بوجم ب ادري هـ بثجت جتلت بادري يال بد رات باث ا  بولد ب رتييلت ارافداـ
 ا اارا مبثألطفلؿبذ ابا إايليلتباثفلصال.ب

iii. إولدةبالديـباث ر لتسبفالؿبتدةبزت يالبأط ؿبثزيلدةبا رافلدةبت ه.ب 

iv. باافراب باثفلصال با إايليلت بذ ي با لت بو د باث صري باإلدراؾ ب تهلرة با )اتلـ  ر رة
 اثا إد(.بب-اث صريالبب– اإلول الباثرت يالب

ب
ب
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 رحة: البحوث المقت

 ر لتسب ل ـبوجمب ي الباث ا  با اارا مبامبوالجبتشتالتباث  ليالب لثذاتبثداب) 0  
 ااطفلؿبذ اباثشجؿباثدتلغمباثتصإ بب إول البولجيالب ريطال.

تهلراتبا دراؾباثإرمباثجترمببإريف ر لتسب ل ـبوجمب ي الباث ا  با اارا مبامبا) 2  
بإول البولجيالب ريطال.ثدابااطفلؿبذ اباثشجؿباثدتلغمباثتصإ بب 

(با لثيالب ر لتسب ل ـبوجمباث ا  باااارا مبامبا تيالباإلدراؾباثرت مبثدابااطفلؿب6
بذ ابص   لتباثا جـباث تل يالب.

ب(بإيرا ب)ذةباثدرارالب  فسبتا يرااهلبوجمبوي لتبتفاجفالبتفبااطفلؿبف2
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 المراجع:
ب تيري - برتيال بف بآدـ بتلا2102 بأإتد بادري   ب ر لتس بثألطفلؿب(.أثر باثد يلال باثتهلراتباثإرتيال بثا تيال رح

ب اثات  ث ييل.بتجيالباثار يالباث د يالب اثريل يال.بب  ت ل  باثشجؿباثدتلغ .بيلت الباثر دافبثج جـ 

ب  - بو اد باثتدررالب0992أإتد ب  ؿ بتل بترإجال با  باثطفلؿ بثدا باث تل يال باثا جـ بص   لت باثا رؼبوجم .)
 ت هدباثدرارلتباث جيلبثجطف ثال.با  ادا يال.بررلثالبتليراير.باثلل)رة:ب

(ب د ركبا باط يرباث تجيالبI- Cubeت تؿباثتتابباثافلوج ب ب-(.باث ا  با اارا  2107أإتدباثرلو ب  -
 .ب009-019.ب2107.باثر الباثرلدرالب اار   ف.بر ات ر.ب088اثا جيتيال.بتيجالباثار يال.باث دد

 يالبذتيالبذاتب  ا طبت رايالبتا يرةبوجمبا تيالب(.بأثربارافداـب ي البا جيتيالبااارا2101أإتدبرجتلفب  -
باثدرارلتب بت هد باثلل)رة. بيلت ال بدتا راك. بررلثال باثا جيـ. اثافتيربا  اتلريبثدابدارر بات  ث ييل

 اثار  يال.ب

(.ب ر لتسبثا تيالبتهلرا با  ا لكب وال اهب ل را دادبثجلرا ةب اثتال البثدابااطفلؿب2106أإتدبو دباثإتيدب  -
باث فريال.بتجيالبريلضبااطفلؿ.بيلت البذ يبص   ل باث جـ  باث تل يالفبررلثالبدتا راك.ب رـ تباثا جـ

 اثلل)رة.ب

(.بأ تلطباث ا  با اارا  ب فصل صهب آرا باثطالبباثت جتيفبا ب  ضب راتيهب2112أإتدباثإصريب  -
 .23-6.باثتالبباا ؿ.ب02اثتالإالبو رباإل ار ت.بتيجالبات  ث ييلباثا جيـ.بتس

ب - ب إرتلويؿ باثار يالب2111صلثا ب ظر ب يهال بتف باثر  ال بثدابطفؿ بثص   لتباثا جـ باثاشفيصباثت تر .)
ب27-23اثفلصال.بتؤاترباثار يالباثفلصالباث ر  .بيلت البااردف.بتجيالباثار يال.باث ا  ب اثتمت ؿبتفب

 أ ريؿ.ب

 (.باثرج ؾباإل رل  .باثلل)رة:بدارباثت راالباثيلت يال.ب2111ا اصلربي  سب  -

باث طلر - باثت راالب2101 بأيتف بتيجال باثثلثثال. بااثفيال با  باثا جيـ ب ترال ؿ با اارا   باث ا   بات  ث ييل .)
 ثات  ث ييلباثا جيـ.باث ددباثثلثث.ب

ا لثيالب ر لتسبادري مبامباإريفب  ضبتهلراتباإلدراؾباث صرابب(.2108أيتفباثهلدابفبأإتدبش يبب  -
ب باث جـ  باث ريطال.تيجال باث لجيال ب ثألطفلؿبذ اباإلول ال باثتيجد ب. ب اث فريال ب ب(09اثار  يال ب(2اث دد

ب.2108ديرت رب
(.بأثرب ر لتسبثا تيالباإلدراؾباث صريب اثرت  بوجمباثا اصؿباثجفظ بثدابااطفلؿب2108إي لسبتتلؿب  -

اث لدييفب ااطفلؿباثتصل يفب لثشجؿباثدتلغ .بررلثالبتليرايربغيربت ش رة.بتجيالباثدرارلتباث جيلب
 رة.بثجار يال.بيلت الباثلل)

 ..بوتلف:بدارباثتريرة2(.بادريسبااطفلؿبذ يبص   لتباثا جـ.بط2102 طرسبإلاظب  -
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ب  - باث لؿ بو د با ب  ضباثتهلراتباث صريالب2106إلـز باثلص ر بتف بثجإد بت تر بادفؿ ب ر لتس بالوجيال .)
اطفلؿباثر  البذ يبص   لتباثا جـباث تل يال.بررلثالبتليراير.ب رـباثدرارلتباث فريالبثألطفلؿ.ب

 اثدرارلتباث جيلبثجطف ثال.بيلت البويفبشتس.ببت هد

 (.بات  ث ييلباثا جيـب اثا جـ.بوتلف:بدارباثتريرةبثج شرب اثا زي ب اثط لوال.ب2101إرفبتهديب  -

(.بارافداـباث ا  با اارا  با با تيالباثتفل)يـباارلريالبث ظـباش يؿباثإلر لتب2101إ لفباثرالو ب  -
بررل بآث . بإلرب بت جـ بإوداد باث  ويالبثدابطالب باثار يال بتجيال باثت ص رة. بيلت ال بتليراير. ثال

  لثت ص رة.ب

 إ الجب رتييلتباث ا  با اارا  باثا جيت .بوتلف:بدارباثت ل)سبثج شرب اثا زي .بب.أ(2101فلثدب  اؿب  -

ب  اؿب  - بثج شرب2101فلثد باثت ل)س بدار بوتلف: باثا جيتيال. با اارا  ب ارافداتلاهل باث ا   بات  ث ييل ب(.
 ي .ب اثا زب

 (.بص   لتباثا جـباث ظريب اثاط يل .بوتلف:بداربت ش راتبتجيالبااتيرةبثر ت.2116را  باث  ف ب  -

ولدةب  ل باثص رةباثذ) يالبثجاراثباثت تلري.بررلثالب2100ر  ابأ  بترجـب  - (.بال يلتباث ا  با اارا  ب ا 
 تليراير.بيلت الباثت ص رة.بتجيالباثه درال.ب

ب  - ب 2100زي ببتل   بالوجيال باثتصل يفب(. باثتدررال ب  ؿ بتل بأطفلؿ بثدا باث صري باإلدراؾ بثا تيال ر لتس
  لثشجؿباثدتلغ :بدرارالبإلثال.بررلثالبتليراير.بتجيالباثار يال.بيلت البإج اف.ب

 .2فبطاإدةتيلتباث  بفباثتريرا ارب دا لبريؼ(.بدثيؿبتصلدرباثشجؿ.بتؤررالب2107رلـبتلد تسب  -

بوفيف ب  - بادري  ب2119رلتيال ب ر لتس بأثر با بتهلراتب(. بص   لتباثا جـ ثادراؾباث صريبا بت ايهال
 اثتال ال.بررلثالبتليراير.بت هدباثدرارلتباثار  يال.بيلت الباثلل)رة.ب

.باث راؽفب  دادب:بت ش راتباثت هدباث ر  ب(SPSS)(.بدثيجؾبإثمباث ر لتسباإلإصل  ب2116ر دب شيرب  -
بثجادريبب اث إ ثباإلإصل يال.

اثيز باثثل  فبب.SPSSت لثيالباث يل لتب لرافداـب ر لتسبب.(2112إتيدب ر  دب فب إيلفب وزتبو دباث -
 اثتالبباثرا  برجرجالب إ ثبت هييالفباثريلضب:بتتا الباثتجؾباهدباث ط يال.

ب  - باثهزاع بثداب2111ر  د باث صري ب  ضبتهلراتباإلدراؾ با تيال با  با ررايدج ب ر لتس بارافداـ بأثر .)
ب افجؼ باثتصإ ب باثدتلغ  ب لثشجؿ باثفجيسبباثتصل يف بيلت ال بتليراير. بررلثال ب ريط. ولج 

 اث ر  .بتجيالباثدرارلتباث جيل.باث إريف.ب

 (.بص   لتباثا جـباثذاايالباث تل يال.باثلل)رة:بولثـباثتاب.ب2118اثريدبرجيتلفب  -

(.بتدفؿبإثمباثار يالباثفلصال.بتجيالبريلضبااطفلؿ.بيلت الباثلل)رةببدارباثي )رةب2102اثريدبو دباثللدرب  -
  اثا زي .بثج شر
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 (افا لربتهلراتباإلدراؾباث صرا.باثلل)رة:بتتا البا  يج باثتصريال.2111اثريدباثرتلد  م  -

 (.باث تجيلتباثت رايالبثج لدييفب غيرباث لدييف.باثلل)رة:بتتا الباا يج باثتصريال.ب2101شل)يفبررالفب  -

 اثال لراتاريالبا باإجيؿب يل لتبب(.باارلثيبباإلإصل يالبا راد ثيالباث لراتاريال2101صالحباثديفبوالـب ب -
 اث إ ثباث فريالب اثار  يالب ا ياتلويالفباثلل)رة:بدارباثفترباث ر  .

(.بالوجيالباثج بباثافيج ب أث لبباث ا  با اارا  با با تيالبإؿباثشتتالتب إبب2101صالحبتإت دب  -
 ا راطالعبثدابااطفلؿ.بررلثالبدتا راك.بيلت الب  هل.بتجيالباثار يال.ب

ب - ب صالح بتتا الب2100تراد باثلل)رة: ب ا ياتلويال. ب اثار  يال باث فريال باث جـ  با  باإلإصل يال باارلثيب .)
 اا يج باثتصريال.

 (.بتهلراتبا را دادبثجلرا ةبا باثطف ثالباثت ترة.بوتلف:بدارباثفتر.2101طل)رةباثطإلفب  -

 ل يفبولجيلباثلل جيفبثجا جـب.ب(.بف راتبتاتلتجالبثا تيالب  ضباثتفل)يـباثإيلايالبثداباثت2102و يربصديؽب  -
 (.اثيز باا ؿ.ب01تيجالباثطف ثالب اثار يالب.اث ددب 

بصلثاب  - باثرإيـ با ايل)لتباثار  يالب2100و د با ب    بثألطفلؿ باثريل يلتب ا جيتهل بتفل)يـ باط ر .)
 اثإديثال.بوتلف:بدارباثتمت فبثجش رب اثا زي .ب

.باثلل)رة:ب2 اثام)يؿبثذ يبا إايليلتباثفلصال.بطب(.ب لت سباثار يالباثفلصال2101و دباث زيزباثشفصب  -
 تتا الباا يج باثتصريال.ب

ب  - بولايه باثرت  ب اث صريبثداب2100وزة با  ا لك باثجفظ با با تيال باثا اصؿ بثا جـ ب ر لتييف بالوجيال .)
-87(.ب21 02ااطفلؿباثت ل يفبولجيًلباثلل جيفبثجا جـ.بت هدباثدرارلتب اث إ ثباثار  يال.باثلل)رة.ب

 .ب020

ب  - باثإتيد بو د باثديف باثإيلايالب2118وال  باثتهلرات باإريف با  با اارا   باث ا   بات ث ييل بارافداـ .)
اثي تيالبثدابأطفلؿباثا إد.ب ر البوتؿبتلدتالبإثمباثا إد..ب ا  ب ترال ؿ:باثتجالمباث جت باا ؿب

ب باث ر  . باث لثـ با  باثا إد باثر  ديالب02-01ثتراتز باث ر يال باثتتجتال ب  ات ر. .ipac. kacst. 

edu. sa/ edoc/ 1429/ 172277_ 1 .pdfب. 

ب  - باهلت  بثداب2106وج  باث صري ب اإلدراؾ باثص ا  باث و  بتهلرا  بثا تيال باثت تر باثادفؿ بالوجيال .)
 ااطفلؿباثت ر يفبثفطربص   لتباثا جـ.بررلثالبتليراير.بتجيالباثار يال.بيلت البويفبشتس.ب

 ثتفل)يـباثإديثالبا بص   لتباثا جـ.بوتلف:بدارباثتريرة.ب(.با2107وج باثصتلديفبص لحباثشتلث ب  -

 (.بت لدئبوجـباث فسباثار  ي.باثلل)رة:بدارباثتالبباثيلت  .ب2102وتلدباثزغج ؿب  -

 (.باثايهيزباإلدرات باث صري.باثلل)رة:بداربإياراؾ.ب2102وترب   صالب  -

.بوتلف:ب0تؿبت باثشجؿباثدتلغ .بط(.باثشجؿباثدتلغ ب"دثيؿباآل ل ب ااتهلتبثجا ل2111و   ب) ل ذةب  -
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 داربيلالباث جتيال.ب

(.بص   لتباثا جـبا راراايييلتباثادريريالب اثتدافؿباث الييال.باثلل)رة:بدارباث شرب2117ااإ باثزيلتب  -
 ثجيلت لت.ب

بإشراؼبت لثـبرجرجالباثادريس.برج ؾب.(0982 باثتفا بتإتد - ببار  يالف اثلل)رة:بباثجلل  فبإريفبأإتد:
 اث ر  .ببجيساثفبتؤررال

 (.بوتجيلتبات  ث ييلباثا جيـ.باثلل)رة:بدارباثتجتال.ب2116تإتدبفتيسب  -

باث لر الب  - بدارب2106تإتد ب  ؿباثتدررالب ظريلتب اط يللتفبوتلف: (.اث ت باثت رامب اثج  ابثطفؿبتل
 اثفتر.

ب2118ت ص ربص لحب  - با با تيال ب ر لتسبادري  با باإلدراؾباث صريب اثرت  ب أثرك بالوجيال تهلراتب(.
ا رؼباثتجتالبثداباثاالتيذبذ يباإلول الباثذ) يالباث ريطالب لثتدارسبا  ادا يالبا بتتجتالباث إريف.ب

باثار  يالباث فريال:باث إريف.ب  .ب92-21(.ب26 02تيجالباث جـ 

ب  - باثريد بررلثالب2102 لديال بثاإريفباثتهلراتباثج  يال. باث تل يال ب ر لتسباثادفؿبثص   لتباثا جـ بالوجيال .)
 .بتجيالباث  لت.بيلت البويفبشتس.بتليراير

ب  - بوجم بيلرتيف بوجمف بإرتلويؿ باثتصراف بإ را)يـ باثاهلتمف باثا جـب2108 لزؾ بامبص   لت ب.اثتري  )
  ر ؿبواليهلب.باثلل)رة.بدارباث جـب اإليتلفبثج شرب اثا زي .

ب  - بو دباثت   د باثإتيدفبر ل بو د ب  يؿ2102  يؿبوزت فب) يدا با : باثا جيتيال. باثتإلتلة يلدبوزت بب(.
 .ب026-30 تإرر(.ب ي لتباثا جـباثافلوجيال.باثلل)رة:بدارباثفترباث ر  .ب

(.بالوجيالب ر لتسبتلارحبثا تيالبتهلراتباإلدراؾباث صريب اثص ا با باإريفبتهلراتب2107  يؿبإلاظب  -
لت الباثلرا ةب اثرج ؾباثاتيف بثدابااطفلؿبذ يباإلول الباث لجيالباث ريطال.بتيجالباإلرشلدباث فر .بي

 .ب287-631ويفبشتس.ب

بوج ب  - ب  ضبتهلراتباإلدراؾب2102 يال  با بتيل تبااطفلؿبوجمبا تيال باثتص رة باا شطال بد ر .)
 .بي لير.ب23.بع07اث صريبثدابطفؿباثر  ال.بررلثالبتليراير.بدرارلتباثطف ثال.تس

 (.باارسباثار  يالبثجا جيـباإلثتار   .باثلل)رة:بولثـباثتاب.ب2118) ل بو دةب  -

 (.باثا جيـباإلثتار   باط يللتبتراإدثال.باثلل)رة:بدارباثفترباث ر  .ب2100 ثيدباثإجفل يب  -

 (.باث ظريالباثت رايالبا باثا جـ.بوتلف:بدارباثتريرة.ب2106ي رؼب طلت ب  -
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